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De Duet II Junior® is een unieke combinatie van
een robuuste fiets met een stabiele en
comfortabele rolstoel voor kinderen. In een
handomdraai kunnen beide delen aan elkaar
worden gekoppeld of weer worden losgemaakt.
Dit biedt de mogelijkheid om samen naar de
winkel, het park, familie of vrienden te fietsen, 
de rolstoel af te koppelen en vervolgens “te voet”
verder te gaan. Je bent altijd met z’n tweeën en
dat maakt het extra gezellig. Het fietsen gaat
licht en dankzij een uitgekiende constructie
bezit de Duet II Junior® uitstekende en stabiele
rijeigenschappen.

Kwaliteit en veiligheid
De Duet II Junior® is in de basis voorzien van drie 
versnellingen. Optioneel is een 8 versnellingsnaaf 
leverbaar. Dit zorgt ervoor dat u altijd het juiste verzet 
kunt kiezen. De dubbele trommelremmen, welke 
speciaal voor de Duet II Junior® ontworpen zijn, zorgen 
voor een goed gecontroleerde en korte remweg. 
Naast deze trommelremmen beschikt de Duet II 
Junior® over een terugtraprem. Een parkeerrem zorgt 
er voor dat u veilig kunt op- of afstappen. Daarnaast 
kunt u uw kind veilig in de rolstoel plaatsen of uit de
rolstoel nemen. Het stuur en het zadel zijn eenvoudig 
in hoogte en hoek instelbaar. Dit garandeert een ideale 
fietshouding. De continue verlichting zorgt ervoor dat u 
altijd goed zicht heeft en goed te zien bent.
De Duet II Junior® beschikt over twee types 
zitschaaltjes, elk in twee maatvoeringen. Hiermee 
bereikt u een goede en veilige zithouding van het kind. 
Deze veiligheid wordt verder vergroot door diverse
fixatiemogelijkheden.

Duet II Junior®

Rolstoel en 
fiets in één!
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Duet II Junior®

Elektro ondersteuning
De Duet II Junior® is met een trap-
ondersteuning (PAS-vario) verkrijgbaar. 
Met behulp van deze aandrijving is 
het lichter trappen en dus minder 
vermoeiend. De PAS-vario motor wordt 
standaard geleverd met aanrijhulp,  
zodat u gemakkelijk op gang kunt 
komen en heeft 3 standen van onder-
steuning. Op het overzichtelijke display 
kan dit worden afgelezen, tevens  
wordt op dit display de snelheid en  
de accu-indicatie weergegeven.

Zitsysteem
De Duet II Junior is leverbaar met 2 
verschillende zitsystemen. Ten eerste 
een standaard Duet II Junior® zitsys-
teem. Goede ondersteuning, instel-
mogelijkheden en zitcomfort zijn de 
kenmerken van dit zitsysteem. De zit-
breedte is instelbaar, zodat zitcomfort 
gewaarborgd is. Is echter een extra 
ondersteuning nodig, dan kan de Duet 
II Junior® uitgevoerd worden met een 
Colibri Actief Plus zitje. Dit zitsysteem 

is voorzien van instelbare romppelot-
ten en een instelbare zitbreedte. De 
bijbehorende beensteun is in hoogte 
en hoek instelbaar.

Accessoires
Als accessoires zijn twee modellen 
hoofdsteunen leverbaar. Deze zijn in 
hoogte, diepte en hoek instelbaar. 
Tevens leveren wij verschillende fixa-
tiegordels, fixatievestjes en voetfixaties. 
Daarnaast is een armsteunset en een 
werkblad leverbaar. Andere zitsyste-
men zijn optioneel mogelijk.

Speciale aanpassingen
Voor specifieke wensen kan Huka de 
Duet II Junior® voorzien van individuele 
aanpassingen. Jouw speciale behoefte 
is een uitdaging voor ons!

Kleuren
De Duet II Junior® wordt geleverd in  
antraciet metallic. Op aanvraag kan 
een afwijkende kleur geleverd worden.

Huka hanteert de filosofie van continue productontwikkeling en verbetering.

Hierdoor kan het geleverde product afwijken van de getoonde afbeeldingen.

Getoonde accessoires zijn niet inbegrepen. Drukfouten voorbehouden.

Technische specificaties

Fietsdeel Zitting - maat 2

Cranklengte in mm 170 Zitbreedte voor 270 of 290 mm

Binnenbeenlengte in mm 780 - 930 Zitbreedte achter 260 of 280 mm

Zadelhoogte in mm 910 - 1060 Zitdiepte 300 tot 350 mm

Stuurhoogte in mm 810 - 1200 Hoogte rugleuning 460 tot 500 mm

Instaphoogte in mm 390 Onderbeenlengte 270 tot 400 mm

Instaplengte in mm 520 Maximale belasting in kg 50

Bandenmaat achter (ETRTO)
26 x 1,75 

(47 - 559)

Maximale belasting in kg 100

Rolstoeldeel

Bandenmaat achter (ETRTO)
24 x 1,75 

(47 - 507)

Bandenmaat zwenkwielen 7 x 1 3/4

Totaal Combinatie

Totaal lengte in mm 2200

Totaal breedte in mm 650

Totaal gewicht in kg 41

Max. totale belasting in kg 180

Zitting - maat 3

Zitbreedte voor 330 of 350 mm

Zitbreedte achter 320 of 340 mm

Zitdiepte 350 tot 410 mm

Hoogte rugleuning 550 tot 590 mm

Onderbeenlengte 270 tot 400 mm

Maximale belasting in kg 50


