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Technische gegevens City, size M

Standaard versie

Lengte totaal in mm (H) 1675

Breedte totaal in mm 785

Gewicht in kg 25

Cranklengte in mm (A) 170

Binnenbeenlengte in mm (B)*

Zadelhoogte tot grond in mm (C)

Instapruimte in mm (D)

Instaphoogte in mm (E)

Hoogte instelling stuur in mm (F)

Breedte stuur in mm

Maximale belasting in kg

660-880

min. 720 

570 

190 

110

640

Bandenmaat voor in ETRTO 47-507

Bandenmaat voor in inch

Bandenmaat achter in ETRTO

Bandenmaat achter in inch

24 x 1,75

130

Hoogte bagagedrager (G) 610 

47-406

20 x 1,75

Materiaal frame anti-corrosie behandeld staal

Afwerking buitenkwaliteit epoxy poedercoating 

Wielen alu velg en verzinkte naaf met RVS spaken

Verlichting LED batterij verlichting voor- en achter

Bel sportieve en licht bedienbare bel, type Decibel

Spatborden SKS Aluflex PET - slag- en vormvast

Kettingbescherming Hebie Chainglider

Stuur en stuurpen Licht gebogen stuur, ergonomische stuurpen

Handvatten Ergo Grip

Zadel

Aandrijving freewheel met differentieel in achteras

Slot

Banden Schwalbe Marathon Plus (anti-lek)

Velo Plush, ergonomisch comfort zadel

Remmen voor Shimano v-brake

Remmen achter hydraulische schrijfremmen incl. parkeerrem

AXA Solid veiligheidsslot

Kleur lichtgrijs (RAL7047) of azuurblauw (RAL5009)

Zadelpen aluminium, in hoogte verstelbaar 

Opties zie prijslijst voor verschillende opties
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*Bij montage van de rugsteun wordt de binnenbeenlengte in de laagste positie 50 mm verhoogd.

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

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 City 
vind je op www.huka.nl/garantie.

Mogelijkheden alternatieve onderdelen
De City is voorzien van een aantal standaard onderdelen. Optioneel zijn 
deze te vervangen door een alternatief. Deze worden aangegeven met 
een symbool achter het desbetreffende onderdeel. De alternatieve 
onderdelen vind je terug op de prijslijst.
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