
 

 

 

 

 

  ...uw weg naar veiligheid 

 Escape-Chair® VOLT 

100% elektrisch 
aangedreven 
traphulpmiddel… 
 

Wat is een Escape-Chair® VOLT? 
Een Escape-Chair® VOLT is een volledig elektrisch 
aangedreven oplossing om personen in een zittende 
houding door gangen en over de treden van trappen 
in veiligheid te brengen. Door de eenvoudige 
bediening is de Escape-Chair® VOLT binnen enkele 
seconden gebruiksklaar in situaties trap of en trap af. 
 
Hoe werkt een Escape-Chair® VOLT? 
De Escape-Chair® VOLT wordt bediend met behulp van 
een eenvoudig draadloze display, bevestigd aan de 
bedieningsbeugel. Nadat u de Escape-Chair® VOLT 
uitgeklapt heeft is deze direct klaar voor gebruik. Het 
display met bedieningsknoppen, is zeer eenvoudig in 
gebruik. De bediener dient de bedieningsbeugel in de 
richting van de trap te duwen. 
 
Voordelen Escape-Chair® VOLT: 
- De elektrische aandrijving maakt het vervoeren 

trap op- en afwaarts veel eenvoudiger.  
- Uitgevoerd met 3 snelheden. 
- Lithiumbatterij genoeg voor ±100 etages. 
- Bediening door slechts 1 persoon. 
- Binnen enkele seconden klaar voor gebruik. 
- Eenvoudig te gebruiken. 
- Uitgerust met arm- en voetensteun. 
- In 3 hoogtes verstelbare bedieningsbeugel. 
- Vlamvertragende zitting, hoofdsteun & afdekhoes. 
- Accu-indicator. 
- LED verlichting voor vervoer in donkere 

omstandigheden. 
- CE gecertificeerd. 
 
Ons advies: 
Zorg ervoor dat u binnen uw organisatie een Escape-
Chair® VOLT paraat hebt, zodat u in uitdagende 
situaties optimaal en adequaat personen 
verticaal over trappen kunt vervoeren. 
 
“Het enige dat moeilijker is dan u goed voorbereiden 
op een noodsituatie, is uitleggen waarom u dat niet 
gedaan heeft.” 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Specificaties Escape-Chair® VOLT 

Artikelnummer 10050 

Afmetingen ingeklapt (hoogte x breedte x diepte) 115 x 50 x 27 cm 

Maximale draaglast 180 kg 

Maximale traphoek 40° 

Gewicht ±30 kg  

Gebruikstijd (volledig opgeladen) 2 uur 

Motor 36V, 300W 

Aantal laadbeurten accu (bij 220Volt) 500 

Levensduur batterij 3 – 5 jaar 

Extra losse accu Optioneel 

Aantal snelheden 3 

Binnen enkele seconden gebruiksklaar  

Voetensteun  

Armleuningen  

LED verlichting voor donkere omgeving  

In 3 hoogtes verstelbare bedieningsbeugel  

Vlamvertragende zitting, hoofdsteun & afdekhoes  

Draaggrepen aan voor- en achterzijde  

CE gecertificeerd  

Demonstratie en deskundig advies vooraf  

Levering handleiding, pictogram & ophanghaken  

Garantie op niet-verslijtbare onderdelen 1 jaar 
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Tussentijdse wijzigingen in technische specificaties, druk- en zetfouten  voorbehouden. 
  

Escape Mobility International BV  
Bocholtzerweg 14C  6369 TG  Simpelveld 
T +31 (0)45 528 0670  
info@escape-mobility.com 
www.escape-mobility.com/nl 
 
 


