
www.huka.nl facebook.com/huka.bv

Kwaliteit en veiligheid
De Orthros is een kwaliteitsproduct dat precies volgens 
uw eisen afgebouwd wordt. Het frame is zeer stabiel 
en is behandeld met een hoge kwaliteit epoxylak. 
Dit garandeert jarenlang rijplezier. De veiligheid 
wordt verder vergroot door een parkeerrem en licht 
bedienbare handremmen waarvan de achterremmen 
hydraulische schijfremmen zijn. De verlichting zorgt 
ervoor dat je niet alleen zelf goed kunt zien in het 
donker, maar ook gezien wordt! Bij deze duofiets is de 
begeleider degene die de fiets bestuurt. Het rechter 
stuur is vastgezet, dit geeft de passagier een stabielere 
zit. De sturen zijn in hoogte en hoek instelbaar om 
een optimale fietspositie te garanderen. De stoelen 
zijn middels een slede systeem te verstellen. Op deze 
manier heeft u altijd de optimale afstand tot stuur en 
pedalen. Dit alles maakt dat de Orthros duofiets veilig 
en comfortabel fietsplezier garandeert voor een lange 
periode.

Wil je fietsen, maar kun je niet zelfstandig de weg 
op? Vind je het leuk om er samen op uit te gaan, 
maar bent u bang de controle over de fiets te 
verliezen? Kies dan voor de Orthros. Deze duofiets 
maakt het mogelijk om, ondanks beperkingen,  
mobiel te zijn en fietsplezier te hebben. Bij de 
Orthros zitten de begeleider en de passagier 
naast elkaar. Het grote voordeel hiervan is dat de 
begeleider goed zicht heeft op de passagier en 
op de weg. De passagier kan vrij om zich heen 
kijken. En uiteraard is naast elkaar zitten wel net 
zo gezellig. Ook kun je heel gemakkelijk op- en 
afstappen, de Orthros heeft namelijk een draaibare 
stoel. De Orthros heeft drie wielen, die maken hem 
stabiel en maakt dat men kan blijven zitten als 
men stil staat. Dit maakt deze duofiets uitermate 
geschikt voor beweeglijke passagiers of passagiers 
met evenwichtsproblemen.
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Orthros
Elektro ondersteuning
De Orthros is verkrijgbaar met een 
PAS-vario aandrijfmotor. Met behulp 
van deze aandrijving is het lichter 
trappen en dus minder vermoeiend 
fietsen. De PAS-vario is standaard 
voorzien van een aanrijhulp voor het 
op gang komen en heeft drie standen 
van ondersteuning. Alles is af te 
lezen via het grote heldere display 
en te bedienen met eenvoudige 
druktoetsen.

Accessoires
Geen fietser is hetzelfde. Zo 
heeft ieder zijn eigen voorkeur en 
specifieke wensen. De Orthros bezit 
een pakket aan accessoires en 
opties. Leverbaar zijn onder andere 
verschillende sturen en pedalen. 
Ook is een optie leverbaar waarbij 
de begeleider kan bepalen of de 
passagier mee moet trappen of niet.

Ondersteuning
Vanzelfsprekend kan de Orthros 
worden voorzien van extra 
ondersteuningen zoals armsteunen, 
voetfixaties en vele andere 
accessoires.

Individuele aanpassingen
Heeft u speciale wensen voor uw 
Orthros of zoekt u een individuele 
aanpassing hierop? Informeert u bij 
ons wat de mogelijkheden zijn. Uw 
wens is voor ons een uitdaging!

Kleuren
De Orthros kan geleverd worden in 
verschillende kleuren: wit/oranje, 
zilver metallic/antraciet grijs, of rood 
metallic/zilver metallic. Eventuele 
andere kleuren zijn op aanvraag 
leverbaar.

Technische specificaties

Cranklengte in mm 150

Binnenbeenlengte in mm bestuurder 750 - 900

Binnenbeenlengte in mm bijrijder 750 - 900

Stuurhoogte in mm (G) 1050 - 1200

Zithoogte (vanaf grond) in mm 610

Bandenmaat achter in ETRTO 20 x 1,75 (47 - 406)

Bandenmaat voor in ETRTO 24 x 1,75 (47 - 507)

Maximale belasting bestuurderkant 120 kg

Maximale belasting bijrijder 120 kg

Zitbreedte in mm (A) per kant 450

Zitdiepte in mm (B) per kant 400

Rughoogte in mm (C) 350

Maximale belasting in kg 240

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.


