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YACK

Pripravený na všetky prekážky

YACK N 910 
Kolieskový schocholez 
v základnej výbave

SPIG, s.r.o - Tulská 2, 96001 Zvolen 
www.spig.sk. 
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YACK N 912
Kolesový schodolez s konzolami na 
pripojenie invalidných vozíkov

NERO

NERO

YACK N 911
Kolesový schodolez s integrovaným 
sedadlom

Yack N 911 obsahuje nasledujúce 
komponenty:

N 910 Telo schodolezu 
N 9121 Integrované sedátko

Konfigurácia Yak N 912
obsahuje nasledujúce komponenty:

N 910 Telo schodolezu
N 9122 Samostatná konzola pre vozík
N 9124 Vchrná časť s ovládaním

YACK N 913
Kolieskový schodolez s konzolou pre spojenie s 
invalidným vozíkom pomocou háčikov na 
mieru

Konfigurácia Yack N 913
sa skladá z nasledujúcich prvkov:

N 910 Telo schodolezu
N 9123 Spodná konzola pre uchytenie vozíka
N 9124 Vrchná konzola na uchytenie 
N 9125 Spodná os

Konfigurácia

19



YACK N 911
Schodolez pre atypické schodiká

Konfigurácia N 911 je určená na prepravu osôb, 
ktoré môžu priamo sedieť v kresle schodolezu. 
Veľmi pohodlné polstrované sedadlo so 
sklopnými lakťovými opierkami, opierkou pre 
nohy a výškovo nastaviteľná opierka hlavy. 
Zmenšená veľkosť modelu N 911 uľahčuje 
manévrovanie v úzkych priestoroch. Vďaka 
možnosti rozloženia na niekoľko častí sa 
schodolez mimoriadne ľahko preváža.

YACK konfigurácia 
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YACK N 912
Kolieskový schodolez s možnosťou používania pre 
užívateľov na invalidnom vozíku

Táto verzia má šírkovo nastaviteľné spodné 
konzoly pre uchytenie vozíka a ukotvenie k telu 
schodolezu. Šírkovo a výškovo nastaviteľné horné 
konzoly pre uchytenie schodolezu k vozíku. 

Pohyblivá konzola, umožňuje rýchle umiestnenie a 
ukotvenie väčšiny invalidných vozíkov na dnešnom 
trhu. 

Všestranné spojovacie konzoly modelu N 912 z 
neho robia takmer univerzálny schodolez, ktorý 
umožňuje bezpečne prepravovať  osobu na 
akómkoľvek invalidnom vozíku. 

Praktické a veľmi jednoduché použitie sa ľahko 
prenáša vďaka možnosti rozobrať ho na dve časti.
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Táto konfigurácia je vybavená spodnou tyčou a hornou 
posuvnou konzolou pre uchytenie vozíka. Toto riešenie 
umožňure rýchle pripnutie vozíka o schodolez. 

Navyše vám to umožňuje bežne používať invalidný vozík na 
rovnom povrchu a súčasne udržiavať schodiskový výťah 
pripevnený. Ak je potrebné čeliť rebríku, stačí jednoduchým 
manévrom demontovať kolesá invalidného vozíka a tiež 
zmenšiť zaťaženie, čím sa uľahčí manévrovateľnosť. 

N 913 je najuniverzálnejší z rady Yack, s radom príslušenstva, 
je možné ho rýchlo prekonfigurovať na N912, alebo N911. 

V konfigurácii YACK N 913 sa schodolez stáva ľahko 
použiteľné variabilné zdvíhacie zariadenie. Obsahuje 
technológiu pripájania s extrémnou jednoduchosťou pre 
mnoho typov invalidných vozíkov a umožňuje ich 
prenosnosť na veľmi úzkych schodoch a so zmenšeným 
manévrovacím priestorom, pretože umožneňuje aj 
jednoduché odňatie kolies z invalidného vozíka čím sú 
celkové rozmery znížené na minimum. Schodolez sa ľahko 
rozdeluje na viacero častí, ktoré sú sami o sebe ľahké. Preto sa 
ľahko prepravuje, aj skladuje. 

YACK Konfigurácia

YACK N 913
Najrozšírenejšia konfigurácia kolieskového schodolezu so 
širokou variabilitou použitia

YACK Vás zoberie kamkoľvek
Po namontovaní sa zo schodolezu stane jediné kompaktné telo, ktoré je 
neoddeliteľnou súčasťou samotného invalidného vozíka. Nie je potrebné 
ho demontovať pri presune po rovnej ploche. 

Pri udržiavaní polohy mierne nad zemou sa N 913 môže pohybovať s 
invalidným vozíkom a je vždy pripravený čeliť akejkoľvek prekážke, ktorá 
by mohla pri ceste vzniknúť. 
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YACK 
Konfigurácia  N 912

Kolieskový schodolez pre mechanický 
vozík

Try v jednom 

Všetky verzie kolieskového schodolezu YACK používajú 
rovnaké telo. Vďaka ľahko použiteľnému príslušenstvu je 
možné prispôsobiť schodolez pre širokú šklálu využitia.
Je veľmi jednoduché demontovať posuvné rameno N 913, 
vymeniť ho za operadlo a umiestniť sedadlo čím ho v 
podstate premeníte na N 911. Podobným spôsobom je 
možné pripevniť posuvné rameno a konzoly na pripojenie 
invalidného vozíka, čím vznikne verzia N 912. 

Vďaka tejto dôležitej vlastnosti je tento schodolez schopný
prispôsobiť sa meniacim sa potrebám jeho používateľov.
Je to skutočný príklad „technológie v pohybe“, ktorí
sa neustále „vyvíja“ v snahe uľahčiť prekonanie každej 
bariéry.

YACK
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YACK 
Konfigurácia N 911

Kolieskový schodoles s integrovaným 
sedátkom.

YACK
Konfigurácia N 913

Kolieskový schodolez pre upínanie mechanického 
vozíka. 
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Bezplatná linka 
0800 105 707



Externá elektronická nabíjačka batérií. 
Možnosť nabíjania s vloženom stave,  alebo 
samostatne vybratú batériu. 

Vybavený dvojitým ovládaním, aby sa 
zabezpečila ľahšia prevádzka pre 
obsluhu.

ZAP / VYP kľúčikom. V prípade dlhodobého 
nepoužívania aktivuje funkciu spánkového režimu 
(pohotovostného režimu) signalizovanú akustickým 
alarmom. Rýchle vytiahnutie kľúčika umožňuje 
okamžité núdzové zastavenie pohybujúceho sa 
schodolezu.

N 911 / N 912 / N 913 N 911 / N 912 / N 913

Nastaviteľná poloha rúčok slúži pre nastavenie optimálnej 
polohy. 

N 911 / N 912 / N 913

Ergonomicky umiestnená spojka v tvare kolieska pre ľahké a 
rýchle použitie pri rozoberaní schodolezu.

N 912 / N 913

Horná konzola s nastaviteľnou šírkou a výškou pre rýchle a 
ľahké uchopenie akéhokoľvek vozíka 

N 911

Sklopné opierky rúk

N 912 

Konzola pre uchopenie vozíka

Nastaviteľná rukoväť, ktorá umožňuje 7 polôh 
pre najvhodnejšie ovládanie. 

N 911 / N 912 / N 913

Automatické brzdy na konci stupňa. Bezpečný 
mechanický systém zabezpečuje, aby YACK 
automaticky zabrzdil na konci každého 
schodiskového stupňa. 

N 912 / N 913

Nastaviteľná šírka a výška vrchnej konzoly pre 
upínanie ivladiného vozíka umožňuje uchitenie 
akéhokoľvek vozíka.

N 911

Vyčnievajúce kolesá s povolenou brzdou
zdvih vozidla na rovnom povrchu.

N 911

Sklopná opierka nôh

Elektronika riadi činnosť zariadenia a bráni jeho činnosti v 
prípade, že podmienky používania nie sú z hľadiska bezpečnosti 
optimálne, napríklad nedostatočná energia v batériách, alebo 
prekročené zaťaženie schodolezu, ktoré presahuje maximálnu 
povolenú kapacitu. 

Vďaka špeciálne navrhnutému ovládaciemu panelu je mimoriadne 
jednoduché nastaviť jednu zo 4 poskytovaných rýchlostí, zvoliť 
prevádzkový režim medzi jedným režimom a nepretržitým 
režimom a monitorovať stav batérií.

Technická charakteristika
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Opis N 911 N 912 N 913

hmotnosť celého schodolezu Kg. 43 41 37,2

Kg. 7,1 7,1 7,1

hmotnosť pohonu Kg. 23 23 23

Hmotnosť konzoly na uchopenie vozíka (N 913)
Kg. - - 2,6

Hmotnosť podnožky a konzoly invalidného vozíka (N 912)
konzola pre pripojenie invalidného vozíka N 913)

Kg. - 6,4 -

sedadlo s podnožkou (N 911) Kg. 5,1 - -

Hmotnosť operadla (N 911) Kg. 3,3 - -

Hmotnosť odnímateľnej batérie Kg. 4,5 4,5 4,5

Maximálna hmotnosť plne naloženého schodolezu Kg. 173 171 167,2

Maximálna nosnosť Kg. 130 130 130

Maximálna výška schodu cm. 21 21 21

Hĺbka cm. 63 50 37

Šírka cm. 51 60 – 68 44 – 63

Výška min cm. 116 116 116

Výška max cm. 152 152 152

Minimálny manévrovací priestor cm. 70x70 80x80 80x80*

Minimálna šírka schodiska cm. 80 90 90*

Výkon motora W 220 220 220

Spotreba energie počas nabíjania W 50 50 50

Otáčky motora RPM 2500 2500 2500

Odporúčaná teplota, pre používanie a skladovanie °C -10 +50 -10 +50 -10 +50

Maximálna rýchlosť počet schdov za minútu 12 12 12

Napájanie motora V 24 24 24

Napájanie nabíjačky V 110-230 110-230 110-230

Maximálny počet schodov na jedno nabitie počet schodov 500 500 500

Pracovný rozsah v rezervnom režime počet schodov 20 20 20

hmotnosť ramena
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YACK bol stvorený preto, aby bol schopný presúvať osobu hore-
dole po akomkoľvek type schodiska. Je vhodný aj pre to najužšie, 
napríklad točité, vejárovité schodisko. Dokáže prekonať dokonca 
schodisko, ktoré má každý schod iný...

Vyžaduje značne zmenšený manévrovací priestor v porovnaní s 
pásovým schodolezom.

Vďaka starostlivému výberu kvalitných materiálov a použitej 
pokrokovej elektronickej technológii je výrobok mimoriadne 
rafinovaný, spoľahlivý a bezpečný.

Elegantný dizajn, je kombináciou jednoduchej ovládateľnosti a 
vysokého pohodlia. Certifikované, patentované riešenie. 

Koliskový schodolez YACK je vhodné si vyskúšať

Bezplatné odskúšanie schodolezu je možné po kontaktovaní 
spoločnosti SPIG, s.r.o

telefonicky: 0800 105 707 , alebo emailom: spig@spig.sk

Príklad používania kolieskového schodolezu Yack krok po kroku. 

YACK

Kolieskový schodolez Yack 
používanie
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