
We kijken naar de individuele berijders en hun 
behoeften en willen daar zo goed mogelijk op 
aansluiten. Zodoende innoveren en optimaliseren 
wij onze vervoersmiddelen continu, zodat jouw  
scootmobiel voorzien is van de beste materialen en 
optimaal comfort. Zo is de Classic milieuvriendelijk 
en heb je, afhankelijk van het model, een bereik van 
ca. 30-85 km bij een maximale snelheid van 15 km 
per uur. Ruige terreinen en stijgingen kunnen tot 
30%  moeiteloos worden genomen.

De scootmobiel is standaard voorzien van o.a. 
een sterke elektromotor, twee Li-Ion accu's, 
een stoel of een brede zitting en een ruim 
bagagerek om bijvoorbeeld je boodschappen in op 
te bergen. 

SCOOTMOBIEL CLASSIC 

Dé scootmobiel 
die iedereen past
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Heb je moeite met lopen of fietsen en wil je zelfstandig grotere afstanden afleggen? Ervaar 
de scootmobiel Classic! Dit robuuste vervoersmiddel is geschikt voor stadsverkeer, bossen 
en heuvelachtige gebieden. Een bijkomend voordeel is dat de scootmobiel geschikt is voor 
gebruikers met een gewicht tot 300 kg. De Classic heeft een eigentijds uiterlijk en is 
voorzien van de nieuwste technieken. De scootmobiel is in twee modellen leverbaar: de 
Classic DX2 en de Classic MAXX2. De scootmobiel Classic biedt je zorgeloos rijplezier!

Offroad motor met enorme draagkracht

Belastbaar tot maar liefst 300 kg.

Snelheid instelbaar tot 25 kilometer per uur.

Comfortabel rijgedrag dankzij de instelbare 
schokbrekers (achter) en een geveerde 
voorvork.

Geschikt voor heuvelachtige gebieden met een 
stijging tot 30%.

Voldoet aan alle Europese veiligheidsnormen.

2 jaar garantie m.u.v. onderdelen die aan 
slijtage onderhevig zijn, zoals banden.

Maak een 
gratis

proefrit!



De 10 belangrijkste specificaties
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De zitting van de Classic DX2 is 
van volschuim en de Classic 
MAXX2 heeft een zitting met 
gepolsterd kunstleder en opklap-
bare armleuningen.

Accessoires & opties
De Classic is uit te breiden met 
diverse accessoires en opties. 
Wil je jouw scootmobiel voorzien 
van spiegels, hoofdsteun of 
windscherm? De Classic DX2 kan

Technische specificaties Classic DX2 Classic MAXX2
(smalle versie)

Lengte in mm 2000 2000

Breedte in mm 800 810

Hoogte in mm 1250

Zitbreedte in mm 460 650

Actieradius in km 50-85

Maximale stijgingspercentage %

Maximale belastbaarheid in kg

Maximale snelheid km/h

40-50

15

30

220

tevens voorzien worden van een 
ergonomische stoel. Verschillende 
opties zijn mogelijk. Bekijk de 
mogelijkheden via onze website of 
informeer via jouw leverancier.

Kleuren
De scootmobiel Classic DX2 en 
MAXX2 worden standaard 
geleverd met een rode bekapping. 

Leverbaar in 3 modellen 
De Classic is leverbaar in drie 
modellen. De verschillen zitten 
o.a. in de uitstraling, belastbaar-
heid (Classic DX2 - 150 kg, Classic
MAXX2 (smalle versie) - 220 kg, 
Classic MAXX2 - 300 kg ) en de
zitbreedte (Classic DX2 - 460 mm,
Classic MAXX2 - 640 mm).
Daarnaast hebben beide Classic's
een andere zitting.

Gewicht incl. accu's in kg 225

Zitdiepte in mm 420 430

1250

200

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