
We kijken naar individuele berijders en hun behoeften 
en willen daar zo goed mogelijk op aansluiten. 
Zodoende innoveren en optimaliseren wij onze 
rolstoelscooters continu, zodat jouw rolstoelscooter 
voorzien is van de beste materialen en optimaal 
comfort. 

Zo is de Pendel voorzien van een grote accu 
capaciteit, krachtige mechanische- en hydraulische 
remmen en een dashboard met display. De grote 
koplamp biedt een enorme lichtopbrengst, zodat je 
goed zicht hebt tijdens het rijden en je tevens goed 
gezien wordt door andere weggebruikers. 

ROLSTOELSCOOTER PENDEL

Dé scooter voor 
rolstoelgebruikers

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

Ben je afhankelijk van een rolstoel en wil je graag zelfstandig en veilig grotere 
afstanden afleggen? Maak kennis met de rolstoelscooter Pendel! 
De rolstoelscooter is hét alternatief voor de auto of (regio)taxi. De Pendel is 
eenvoudig in gebruik, doordat je geheel zelfstandig met jouw eigen rolstoel in- 
en uit kunt rijden! Een inspannende overstap is dus niet nodig! Heb je aanvullende 
wensen afgestemd op jouw omstandigheden? Diverse opties zijn mogelijk! Met een 
maximale snelheid van 25 km/u en een actieradius tot 60 kilometer kom je snel en 
veilig waar je moet zijn. Wat een vrijheid! 

Zelfstandig, veilig & comfortabel de weg op

Door de elektrische aandrijving is de Pendel stil, 
emissievrij en goedkoop in gebruik.

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

De luchtvering op de achterassen zorgt voor een 
comfortabel rijgedrag. 

De Pendel voldoet aan strenge Europese 
veiligheidseisen en is zowel als voertuig en medisch 
hulpmiddel goed gekeurd. 

10 jaar garantie op het frame en de vork.

Maak een 
gratis

proefrit!



Technische specificaties

Maximale breedte rolstoel in mm 800

Lengte totaal in mm 1760

Breedte totaal in mm 1080

Draaicirkel in mm 3900

Maximale stijging in graden 170

Maximale belasting in kg 125

Totaal eigen gewicht in incl. accu's  in kg 160

Bandemaat voor/ achter 3.00-10/ 3.00-12

Maximale snelheid km/h als medisch hulpmiddel/ voertuig 15/ 25

ca. 40-60 km
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Elektro ondersteuning
De Pendel is standaard voorzien 
van elektrische ondersteuning.  
Vanwege het mechanische- en 
hydraulische remsysteem ben je in 
staat gecontroleerd en krachtig te 
kunnen remmen. Dit zorgt voor een 
korte remweg.

Ondersteuning & speciale 
aanpassingen
Heb je specifieke behoeftes om 
optimaal te kunnen rijden? We 
kunnen specifieke individuele 
aanpassingen doorvoeren op jouw 
rolstoelscooter. Jouw speciale

behoefte is een uitdaging voor ons!

Accessoires & opties
De Pendel is geheel naar wens en 
smaak uit te breiden met diverse 
accessoires en opties. Wil je een 
extra spiegel, transfer handgrepen 
of een aangepaste achterklep 
geheel afgestemd op jouw rolstoel? 
Diverse  opties zijn mogelijk. 
Voor ons geen probleem! 

Bekijk de mogelijkheden via onze 
website of informeer via jouw 
leverancier.

Kleuren
De rolstoelscooter Pendel wordt 
geleverd in 6 standaard kleuren, 
namelijk:

• Zwart (RAL 9017)

• Blauw (RAL5025)

• Grijs (RAL7043)

• Groen (RAL6028)

• Rood (RAL3001)

• Oranje (Y4-Y436) 

Eventuele andere RAL-kleuren zijn 
op aanvraag leverbaar.

Bereik

Pendel

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 
Pendel en ons assortiment? 
Bel ons of bekijk onze website!

De 10 belangrijkste specificaties


