Maak een
gratis
proefrit!

ROLSTOELFIETS DUET

Fiets & rolstoel ineen
Perfect samen eropuit in de buitenlucht
De rolstoelfiets Duet is een unieke combi van een fiets en rolstoel ineen die we voor zowel
volwassenen als kinderen ontwikkelen. De één fietst en de ander zit in de rolstoel aan de
voorzijde. Dankzij het ontwerp gaat het trappen en sturen licht en soepel. Aangekomen
waar je wilt zijn? Koppel de stoel eenvoudig af en het wordt een losse handbediende
rolstoel. Heb je specifieke wensen voor de rolstoelfiets? Wij passen de rolstoelfiets geheel
aan jouw omstandigheden aan. Het is een slimme oplossing in allerlei dagelijkse situaties!

We kijken naar individuele berijders en hun

Leverbaar met elektrische ondersteuning

behoeften en willen daar zo goed mogelijk op

Het rolstoel gedeelte is afkoppelbaar en te

aansluiten. Zodoende innoveren en optimaliseren

gebruiken als (duw)rolstoel.

wij onze fietsen continu, zodat jouw fiets voorzien
is van de beste materialen en optimaal comfort.

Dankzij diverse instelmogelijkheden is de

Zo heeft de rolstoelfiets stabiele rijeigenschappen,

fiets aan te passen aan het postuur van de

een parkeerrem en is het daardoor eenvoudig om

passagier.

op- en af te stappen.
10 jaar garantie op het frame.*
De rolstoelfiets Duet is standaard voorzien van o.a.
3 versnellingen, dubbele trommelremmen,
terugtraprem, parkeerrem, heupgordel voor de
rolstoel en zitkussens.

* Registreer jouw Huka fiets eenmalig via www.huka.nl/garantie en krijg
10 jaar garantie op het frame. Standaard krijg je 5 jaar garantie op dit
deel en 2 jaar op de overige componenten (m.u.v. slijtage gevoelige
onderdelen).

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

Elektro ondersteuning

de zitdiepte- en breedte

Voor ons geen probleem!

De Duet is met een hulpmotor

aangepast kan worden, leveren

Bekijk de mogelijkheden via onze

(PASvario) verkrijgbaar. Met

we maatwerk. De stoel wordt

website of informeer via jouw

behulp van deze aandrijving is het

aangepast aan de gebruiker

leverancier.

lichter trappen en dus minder

(volwassenen of kind). Heb je een

vermoeiend. Deze geruisloze

orthese? Dan kan de zitschaal

Kleuren

trapondersteuning wordt

vervangen worden door de

De Duet is verkrijgbaar in de

standaard met een aanrijhulp,

orthese. Jouw speciale behoefte

volgende kleuren:

drie rijsnelheid instellingen en een

is een uitdaging voor ons!

• zilvergrijs

Accessoires & opties

• metallic rood
• metallic blauw

overzichtelijk display geleverd.
Ondersteuning & speciale

De Duet is uit te breiden met

De stoel aan de voorzijde wordt

aanpassingen

diverse accessoires en opties.

geleverd in het geel met blauwe

Naast de extra ondersteuningen

Denk hierbij aan een hoofdsteun,

inlegkussens. Eventuele andere

die we kunnen bieden zoals

spakenbedekking, vier punts-

RAL-kleuren zijn op aanvraag

zijkussens, waarmee

gordel of zitbroek.

leverbaar.

De 10 belangrijkste specificaties
Technische specificaties

Over Huka
Fietsdeel

Rolstoeldeel

170

n.v.t.

780-930

100-550

26 x 1,75 (47-559)

26 x 1,75 (47-559)

Maximale belasting in kg

100

100

Totale combinatie lengte x breedte in mm

2350 - 650

Cranklengte in mm
Binnenbeenlengte in mm
Bandenmaat achter in inch/ ERTRO

Maximale totale belasting in kg

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
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en andere vervoersmiddelen naar

Zitbreedte x zitdiepte in mm

n.v.t.

450 x 400

Binnenbeenlengte in mm

n.v.t.

100 - 550

Rughoogte in mm

n.v.t.

550

100

100

Maximale belasting in kg

Vanuit Oldenzaal ontwikkelen en

Dutch design. Meer weten over de
Duet en ons assortiment?
Bel ons of bekijk onze website!

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

