
We kijken naar individuele berijders en hun behoeften 
en willen daar zo goed mogelijk op aansluiten. 
Zodoende innoveren en optimaliseren wij onze fietsen 
continu, zodat jouw fiets voorzien is van de beste 
materialen en optimaal comfort. Zo is de fiets licht in 
gewicht, licht sturend, is het eenvoudig om op- en af 
te stappen. Daarnaast hebben we ervoor gezorgd dat 
de fiets gemakkelijk te onderhouden is.

De Country is standaard voorzien van trommel- 
remmen, een grotendeels gesloten moderne 
kettingkast, baggagerek en een veiligheidsslot 
(AXA solid).  

DRIEWIELFIETS COUNTRY

Speciaal voor 
stijlvolle dames 

Huka maakt je wereld makkelijker. Meer weten? Bel ons: 0541 572 472   www.huka.nl

Wil je graag een fiets die jou meer stabiliteit, comfort en een trendy uitstraling geeft? 
De driewielfiets Country lijkt op een gewone fiets en kenmerkt zich door de authentieke 
retro details. De Country is uitgevoerd in het crème wit met bruin leren accessoires. 
De licht lopende fiets is geschikt voor veelvuldig gebruik, zowel voor korte ritjes als 
voor toertochten. Tevens is de driewieler geheel naar jouw wensen en omstandigheden 
af te stemmen. Zo zijn er diverse accessoires leverbaar waarmee je jouw fiets nóg 
persoonlijker kan maken. Denk hierbij aan een rieten mand of leuke fietstassen.

Retro maar dan van deze tijd

Leverbaar met elektrische ondersteuning, 
waardoor je nóg lichter kan trappen.

Verkrijgbaar in twee maten. De keuze is 
afhankelijk van jouw lichaamslengte.

Voorzien van een roestwerend stabiel frame dat 
stootvast is en weerbestendig.

De retro look koplamp en achterlicht zijn voorzien 
van batterijen en onderhoudsarme LED techniek.

10 jaar garantie op het frame en de vork.

Maak een 
gratis

proefrit!



De 10 belangrijkste specificaties

Technische specificaties Country 22 Country 24

Lengte in mm 1595 1680

Breedte in mm 685 750

Gewicht in kg 26,5 27,5

Cranklengte in mm 125 150

Binnenbeenlengte in mm 680 - 880 720 - 920

Instaplengte frame in mm 490 560

Instaphoogte frame in mm 315 310
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Elektro ondersteuning
De Country is verkrijgbaar met een 
PASvario hulpmotor of als e-bike. 
Met behulp van deze aandrijving is 
het lichter trappen en dus minder 
vermoeiend. Deze geruisloze 
trapondersteuning wordt 
standaard met een aanrijhulp, 
drie rijsnelheid instellingen en een 
overzichtelijk display geleverd.

Daarnaast is de Country ook 
uitvoerbaar met AutoVario. 
Hiermee kan er zonder te trappen 
elektrisch gereden worden.

Ondersteuning & speciale 
aanpassingen
Naast de extra ondersteuningen die 
we kunnen bieden zoals 
heupsteunen, rompsteunen, een 
rugsteun, voetfixaties etc. leveren 
we maatwerk. Zodoende kunnen we 
specifieke aanpassingen doorvoeren 
op jouw fiets. Jouw speciale 
behoefte is een uitdaging voor ons!

Accessoires & opties
De Country is uit te breiden met 
diverse accessoires en opties. 

Wil je een terugtraprem, hand-
remmen, een terugtrap automaat 
of een ander zadel? Voor ons geen 
probleem!  Bekijk de mogelijkheden 
via onze website of via jouw 
leverancier.

Kleuren
De driewielfiets Country wordt  
geleverd in glanzend crème wit  

(RAL1013).

Eventuele andere kleuren zijn op 
aanvraag leverbaar.

Bandenmaat voor in inch/ ETRTO 24 x 1,375/ 37-540

Bandenmaat achter in inch/ ETRTO

Maximale belasting in kg 130

20 x 1,3/ 35-406

22 x 1,375/ 37-489

130

20 x 1,3/ 35-406

Over Huka

Vanuit Oldenzaal ontwikkelen en 
produceren we al meer dan 40 jaar 
fietsen die het verschil maken in de 
wereld van de berijders. 
Jullie mobiliteit, zelfstandigheid en 
vrijheid is onze passie. Met een 
betrokken team leveren we een 
brede collectie innovatieve fietsen 
en andere vervoersmiddelen naar 
Dutch design. Meer weten over de 
Country en ons assortiment? 
Bel ons of bekijk onze website!


