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Kwaliteit en veiligheid
De Classic elektrische scooter is een europees kwaliteitsproduct welke 
u jarenlang zorgeloos rijplezier biedt. Vanzelfsprekend voldoet de 
Classic scooter aan alle strenge Europese veiligheidseisen. Dit alles om 
u veilig van uw vrijheid en zelfstandigheid te kunnen laten genieten.

Milieuvriendelijk
De Classic is een elektrisch aangedreven voertuig dat u snel en 
geruisloos vervoert. De sterke elektromotor zorgt voor een emissievrije 
aandrijving. Ook de “brandstofkosten”zijn laag. Aan het eind van de 
dag eenvoudig de lader aansluiten en de volgende dag is de Classic 
weer klaar voor een nieuwe rit.

Uitvoeringen
De Classic is in diverse uitvoeringen verkrijgbaar: de Classic 10 en 
de Classic DX. De snelheid waarmee u wilt rijden, is eenvoudig af 
te stellen. De maximaal te bereiken snelheid is afhankelijk van het 
type dat u kiest. De Classic is voorzien van twee accu’s, waarmee u 
gemiddeld een afstand van circa 40 km kunt rijden. Wilt u verder rijden? 
Dan kunt u kiezen voor grotere accu’s, waarmee u een bereik heeft van 
circa 55 km. Een accu-indicator geeft aan wanneer u de accu’s moet 
opladen. Met behulp van de lader gaat dat eenvoudig en snel.

Heeft u moeite met lopen of fietsen? 
Wilt u wel zelfstandig, zonder moeite 
en met plezier op pad? Dan is de 
Classic elektrische scooter een prima 
oplossing. De robuuste en krachtige 
Classic brengt u geruisloos en zonder 
problemen overal naar toe. Met de 
Classic rijdt u veilig en snel naar het 
winkelcentrum, het park of door een 
bosrijke omgeving. U kunt er zelfs mee 
rijden in heuvelachtig gebied, want 
stijgingen tot wel 30% zijn moeiteloos 
haalbaar! De comfortabele zitting en 
de goede vering maken uw rijplezier 
compleet. Uw reis kan beginnen!

Robuust op weg!
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Classic
Classic Maxx
Naast de eerder beschreven 
uitvoeringen is er nog een speciale 
uitvoering verkrijgbaar met een nog 
grotere maximale belasting. De 
Classic MaXX biedt u alle voordelen 
van de Classic, gecombineerd 
met een extra brede zitting en een 
maximale belasting tot 300 kg.
De Classic MaXX heeft een bereik 
van circa 35 km bij een maximale 
snelheid van 15 km per uur.

Accessoires
De Classic elektrische scooter kan 
worden voorzien van diverse opties 
of accessoires.Denk hierbij aan 
spiegels, bagagemandjes en/
of krukhouders. Raadpleeg uw 
leverancier voor verdere informatie 
omtrent de accessoires.

Verschillende stoelen
Eblo stoel: een draaibare stoel met 
een zitbreedte van 500 mm en 470 
mm ruimte tussen de armleggers 
(standaard op de Classic 10 en DX). 
Carry stoel (optie op DX): een extra 
bredere stoel met een zitbreedte 
van 570 mm en 550 mm tussen de 
armleggers.
MaXX bank: een comfortabel bankje 
met een zitbreedte van 640 mm en 
650 mm ruimte tussen de armleggers 
(standaard op de Classic MaXX).

Kleuren
De Classic scooter wordt standaard 
geleverd met rode bekapping. 
Optioneel kan deze ook in het geel of 
blauw geleverd worden. Is de juiste 
kleur er niet bij? Op aanvraag kan
een specifieke kleur worden geleverd.

Technische specificaties Classic 10 Classic DX Classic MAX

Zitbreedte in mm 500 500 640

Zitdiepte in mm 435 435 430

Rughoogte in mm 480 480 510

Totale lengte in mm 1670 1670 1830

Totale breedte in mm 700 760 820

Totale hoogte in mm 1180 1180 1200

Band/velgmaat voor 16” x 2 1/4 16” x 2 1/4 16” x 2 1/4

Band/velgmaat achter 16” x 2 1/4 16” x 2 1/4 16” x 2 1/2

Zithoogte zitkussen - grond in mm 680* 680* 720**

Zithoogte zitkussen - vloerplaat in mm 500* 500* 500**

Gewicht incl. accu’s in kg 147 157 220

Actieradius in km 40-65 km 40-65 km 30-50 km

Maximale snelheid km/h 12 25 15

Stijgingspercentage % max. 22 30 30

Draaicirkeldiameter mm 4200 3500 3500

Maximale belastbaarheid in kg 150 200 300

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.

* Eblo zitting ** Maxx zitting


