
Prijslijst Cortes
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De driewieler Cortes nog persoonlijker maken? Speciale aanpassingen zijn mogelijk op aanvraag!
De genoemde prijzen zijn franco in Nederland en exclusief 9% BTW. De prijzen zijn geldig vanaf 1 januari 2023  
en vervangen alle voorgaande prijslijsten. Technische veranderingen en drukfouten voorbehouden.

Basis Cortes
De Cortes wordt in de basis geleverd met een aantal standaard onderdelen. 
Deze onderdelen zijn aangegeven met een s-symbool bij het artikelnummer. 
Hiermee wordt de fiets uitgevoerd als er niet voor een alternatief uit de 
desbetreffende categorie gekozen wordt. Voor de uitgebreide omschrijving 
van de standaard onderdelen verwijzen we je door naar de specificaties. 
Hieronder tref je de optionele onderdelen en accessoires waarmee de Cortes 
uitgerust kan worden.

Art.nr. Basis Prijs €

406101 Driewieler Cortes met Bafang power assist 5.397

406100 Driewieler Cortes met Shimano StepS power assist 5.812

406110 -

406201

- Frame, kleur mat zwart (RAL9005)

- Standaard achterframe, kleur mat zwart (RAL9005) -

406221 136

406111 -

406201G -

406221G 136

406119 232

406201K -

406221K

- Verstevigd achterframe kleur mat zwart (RAL9005)*

- Frame, kleur sparkle grey (RAL7040)

- Standaard achterframe, kleur sparkle grey (RAL7040)

- Verstevigd achterframe, kleur sparkle grey (RAL7040)*

- Aangepaste RAL kleur (m.u.v. fluoriserende kleuren), meerprijs

- Standaard achterframe, aangepaste RAL kleur

- Verstevigd achterframe, aangepaste RAL kleur* 136

*Aan te bevelen bij een lichaamsgewicht vanaf 130 kg en/ of intensief gebruik offroad.

Art.nr. Trapondersteuning Bafang Prijs €

401930 Basis accupack 450Wh -

401932 Upgrade naar 750Wh 297

Art.nr. Aandrijvingsmogelijkheden/ naven

406120 8-versnellingsnaaf vrijloop (Shimano Nexus) 270

409407 -

409408

- Gripshift t.b.v. 8 versnellingsnaaf (Shimano Nexus)

- Duimversteller t.b.v. 8 versnellingsnaaf (Shimano Nexus) 98

Art.nr. Beremming Prijs €

406253 Hydraulische schijfremmen achter, met bediening rechts -

406251 Hydraulische schijfremmen achter, met bediening links 109

406153 Extra parkeerrem op stuurpen 58

Art.nr. Zitgedeelte Prijs €

406133 Stoel met lage rugleuning -

406132 Stoel met hoge rugleuning -

406275 Gepolsterde zit met instelbare rugleuning 313

401633 Niet draaibare stoel -

406130 Draaibare stoel, meerprijs* 339

406134 Zitdiepteverstelling met inbusbouten -

406131 Zitdiepteverstelling met snelspanners, meerprijs 73

406136 Zitdiepte instelbaar met inbusbouten icm verstelbare rug

406135 Zitdiepte instelbaar met snelspanners icm verstelbare rug, meerprijs 73

406243 Instelbare schokbreker, 650 lbs -

406256 112Instelbare schokbreker met hydraulische demping, 900 LBS, meerprijs**

*Niet mogelijk in combinatie met zit met instelbare rugleuning.
**Aan te bevelen bij een lichaamsgewicht vanaf 90 kg.
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Art.nr. Sturen Prijs €

401424 Sportief licht gebogen design stuur -

406148 Stuur, rechthoekig model 169

409205 Stuur vlindermodel 71

Art.nr. Stuurbediening StepS systeem Prijs €

406842 Stuurbediening, rechts geplaatst -

403843 Stuurbediening, links geplaatst -

Art.nr. Stuurpen Prijs €

426806 In diepte verstelbare stuurpen -

406143 Verlengde stuurpen, lengte 40 cm 36

406142 Ergonomische stuurpen met snelspanner 113

406145 Stuurpen verlenger 10 cm (toepasbaar i.c.m. ergonomische stuurpen met snelspanner) 42

Art.nr. Overige stuur toebehoren

426827 Fietsbel, type Decibel* -

426959 Rotatiebel 15

426960 Achteruitkijkspiegel links, instelbaar 38

426965 Achteruitkijkspiegel rechts, instelbaar 38

426924 Onderarmsteun 188

426927 Onderarmfixatie (alleen geschikt i.c.m. onderarmsteun) 39

426992 Verticaal handvat, zwart 47

*Deze wordt ten alle tijde standaard geleverd buiten de andere geselecteerde onderdelen in deze categorie.
 Tenzij er wordt gekozen voor een rotatiebel.

Art.nr. Stokhouders & duwbeugel

406155 Stokhouder, dubbel achter 114

406156 Stokhouder, enkel achter 105

Art.nr. Pedalen

401645 Pedalen set -

426994 Balanspedalen (niet geschikt i.c.m. voetbak/ voorvoetstukken), per set 41

426993 Grote pedalen (7,5 cm diep/ 10 cm breed), per set 21

426929 Voorvoetsteun, links (toeclip) 30

426930 30Voorvoetsteun, rechts (toeclip)

*Te gebruiken in combinatie met de zadelpen verlager en crankverkorters.

Art.nr. Voetopvang Prijs €

426938 Voetbakje kunststof links, met neus- en hielband (22 x 8 cm) (toepasbaar i.c.m. standaard pedalen) 120

426939 Voetbakje kunststof rechts, met neus- en hielband (22 x 8 cm) (toepasbaar i.c.m. standaard pedalen) 120

426940 Voetbakje kunststof links, met neus- en hielband (24 x 9 cm) (toepasbaar i.c.m. standaard pedalen) 120

426941 Voetbakje kunststof rechts, met neus- en hielband (24 x 9 cm) (toepasbaar i.c.m. standaard pedalen) 120

426978 Voetbakje kunststof links, met neus- en hielband (27 x 10 cm) (toepasbaar i.c.m. standaard pedalen) 120

426979 Voetbakje kunststof rechts, met neus- en hielband (27 x 10 cm) (toepasbaar i.c.m. standaard pedalen) 120

426986 Pedaalasverlenger, links 63

426987 Pedaalasverlenger, rechts 63

432750 Balansgewicht voor voetbak, links (niet geschikt i.c.m. onderbeenfixatie) 98

432751 Balansgewicht voor voetbak, rechts (niet geschikt i.c.m. onderbeenfixatie) 98

426975 Crankverkorter set 40

428931 Voetbakje metaal t.b.v. onderbeenfixatie links (25 x 9 cm) (toepasbaar i.c.m. standaard pedalen) 128

428923 Onderbeenfixatie, links (toepasbaar i.c.m. bovenstaand artikel) 93

428930 Voetbakje metaal t.b.v. onderbeenfixatie rechts (25 x 9 cm) (toepasbaar i.c.m. standaard pedalen) 128

426949 Onderbeenfixatie, rechts (toepasbaar i.c.m. bovenstaand artikel) 93

S

S

S

S

S



Huka maakt je wereld makkelijker. Meer weten? Bel ons: 0541-572 472  www.huka.nl3/3

Prijslijst Cortes

De driewieler Cortes nog persoonlijker maken? Speciale aanpassingen zijn mogelijk op aanvraag!
De genoemde prijzen zijn franco in Nederland en exclusief 9% BTW. De prijzen zijn geldig vanaf 1 januari 2023  
en vervangen alle voorgaande prijslijsten. Technische veranderingen en drukfouten voorbehouden.

Art.nr. Overige aanpassingen Prijs €

406188 Armsteunset 249

406186 Armsteunset voor zit met instelbare rugleuning 249

403136 Fixatievest basis zitting 270

426578 Veiligheidsslot (éénhandsbedienbaar gemaakt) 25

426587 AXA Kabelslot (éénhandsbedienbaar) 20

426516 Insteekketting AXA Defender, lengte 140 cm 61

406154 Richtingaanwijzerset (achterzijde gemonteerd) 35

406177 Accessoire adapter (tassendrager) 85

406178 Bagagedrager 85

406176 Bagagedrager, groot 207

406187 Oplaadpunt accu (hoger geplaatst) (alleen mogelijk bij Shimano Steps) 117

406185 Oplaadpunt accu met verlengkabel hoger geplaatst (Bafang) 77

406179 Extra accu incl. bevestiging slede, excl. oplader  (alleen mogelijk bij Shimano Steps) 757

406189 Adapter t.b.v. rollatorhouder 196

404423 Beschermhoes (waterdicht en ademend) 201
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