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Technische gegevens Copilot 3-26

Standaard versie

Materiaal frame anti-corrosie behandeld staal

Afwerking buitenkwaliteit epoxy poedercoating

Wielen velgen dubbelwandig, aluminium met RVS spaken

Verlichting LED batterij verlichting voor en achter

Bel sportieve en licht bedienbare bel

Spatborden slag- en vormvast kunststof

Kettingbescherming slagvast gesloten kunststof kettingkast

Stuur metalen v-stuur voor- en achterzijde

Stuurpen voorzijde ergonomisch instelbaar, achterzijde standaard

Zadel comfort gelzadel, in hoogte verstelbaar

Remmen voor hydraulische bediende trommelrem  

Remmen achter terugtraprem 

Voor

Lengte in totaal in mm (H)

Breedte totaal in mm

Gewicht in kg (totaal)

Cranklengte in mm 170

Instapruimte in mm (E,F) 

Instaphoogte in mm (G)

Stuurhoogte 

Breedte stuur in mm

Maximale belasting in kg

Bandenmaat in ETRTO 47-559

20 x 1,75

Banden Schwalbe Marathon Plus (anti-lek)

Achter

2150

890

31

150

47-406

20 x 1,75

1100-1290 

650 

Zadelhoogte tot grond in mm (D) 860*-1000 

Lengte tot koppelpunt in mm (J) 1860

Binnenbeenlengte in mm (A,B) 850-990690*-970

 650 

400

1060-1240 

650 

We innoveren en optimaliseren continu onze fietsen en andere vervoersmiddelen, zodat jouw Huka voorzien is van de beste materialen en optimaal comfort. 

Hierdoor kan het geleverde product afwijken van de getoonde afbeeldingen. De getoonde accessoires zijn niet inbegrepen. Drukfouten voorbehouden.

Bandenmaat in inch

940-1080

500

Kleur wit (RAL9016) of parelgrijs (RAL9023)

Handvatten ergonomisch gevormd

Zadelpen alu voor vast, alu achter geveerd, instelb. met snelspanners

Pedalen metaal met anti-slip

Slot kabelslot

Versnelling 

Trapaandrijving

8-versnellingsnaaf met terugtraprem, Shimano

gelijktijdig trappen, andere opties mogelijk 

 zie prijslijst voor verschillende opties  Opties

Voorbouw  afneembaar midddels snelkoppeling  

*i.c.m. crankverkorters, zonder verende zadelpen

Garantie

Huka hanteert standaard 5 jaar garantie op het frame en de voorvork. 

Registreer je jouw fiets via www.huka.nl/garantie, dan kom je in 

aanmerking om 10 jaar garantie te ontvangen op deze delen. 

Daarnaast heb je 2 jaar garantie op de accu en andere onderdelen 

(m.u.v. slijtage gevoelige onderdelen). Meer informatie over de 

garantie van de Copilot 3-26 vind je op www.huka.nl/garantie.
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