
We innoveren en optimaliseren onze fietsen continu, 
zodat jouw fiets voorzien is van de beste materialen, 
nieuwste techniek en optimaal comfort. Zo is de 
Orthros standaard uitgerust met o.a. een draaibare 
bijrijdersstoel, parkeerrem, licht bedienbare 
hydraulische schrijfremmen achter, 
8 versnellingsnaaf met vrijloop, verlichting, anti-
lekbanden en een veiligheidsslot (AXA solid).

Het zitgedeelte is voorzien van diepte instelbare 
kunststof zitvoorzieningen. De waterafstotende 
geïntegreerde zit- en rugkussens zijn voorzien van 
comfortabel schuim. De kussens zijn niet eenvoudig 
te verwijderen ter voorkoming van diefstal. 

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

Zelfstandig, stabiel & veilig de weg op met een fiets? Vind je het leuk om er samen op uit 
te gaan, maar overheerst de angst om de controle over de fiets te verliezen? Kies dan 
voor de Orthros. Deze duofiets maakt het mogelijk om mobiel te zijn en fietsplezier te 
hebben, onbeperkt. Bij de Orthros zitten de begeleider en passagier naast elkaar. 
Een gezellig praatje is zo een stuk gemakkelijker! Afhankelijk van jouw wensen, kan de 
Orthros worden afgestemd op jullie persoonlijke omstandigheden. Dankzij de ingenieuze 
constructie is de wegligging zeer stabiel. 

Comfortabel samen de weg op

Uiterst stabiel en wendbaar door de 
ingenieuze constructie, het differentieel en het 
lage zwaartepunt.

De mogelijkheid om de passagier actief, 
passief of niet mee te laten trappen.

Oogcontact en een gezellig praatje tijdens het 
fietsen is eenvoudig te maken.

Voorzien van diepte instelbare zitschalen met 
comfortabele rug- en zitkussens.

10 jaar garantie op het frame en voorvork. 
Na registratie op www.huka.nl/garantie.
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gratis

proefrit!

Download
de Huka app
om de Orthros virtueel in 
ware grootte te bekijken 

in jouw ruimte!



De 10 belangrijkste specificaties

Technische specificaties Orthros

Cranklengte in mm 150

Binnenbeenlengte in mm bestuurder 650-850

Zithoogte tot grond in mm  min. 660

Maximale belasting bestuurderskant 120

Maximale belasting bijrijder 120

Zitbreedte in mm per kant 450

Zitdiepte in mm per kant 380
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Elektro ondersteuning
De Orthros is verkrijgbaar met een  
(PAS-vario) hulpmotor. Met behulp 
van deze aandrijving is het lichter 
trappen en dus minder 
vermoeiend. Deze geruisloze 
trapondersteuning wordt 
standaard met een aanrijhulp, drie 
rijsnelheid instellingen en een 
overzichtelijk display geleverd.

Maak jouw Orthros persoonlijk 
Naast de extra ondersteuningen 
die we kunnen bieden, zoals een

stabiele voetenplank of een 
armsteunset, leveren we 
maatwerk. Zodoende kunnen we 
specifieke aanpassingen 
doorvoeren op jouw fiets.

De Orthros is daarnaast uit te 
breiden met diverse accessoires 
en opties. Heb je de voorkeur 
voor een ander stuur of pedalen 
of wil je de meetrap stand voor 
de passagier uitschakelen? Er zijn 
diverse mogelijkheden.

Bekijk de mogelijkheden op onze 
website of informeer via jouw 
leverancier.

Kleuren
De duofiets Orthros wordt 
standaard geleverd in de volgende 
kleuren:
• zwart mat (RAL9005)
•  wit zijdeglans (RAL9016)

Jouw Orthros nog persoonlijker 
maken? Dat kan! We kunnen de 
Orthros in elke gewenste RAL 
kleur voor jou maken.

Binnenbeenlengte in mm berijder

Bandenmaat voor in inch/ ETRTO 24 x 2,15/ 57-507

Bandenmaat achter in inch/ ETRTO 20 x 2,15/ 55-406

Over Huka
Vanuit Oldenzaal ontwikkelen en 
produceren we al bijna 50 jaar 
fietsen die het verschil maken in de 
wereld van de berijders. 
Jullie mobiliteit, zelfstandigheid en 
vrijheid zijn onze passie. Met een 
betrokken team leveren we een 
brede collectie innovatieve fietsen  
met Dutch design. Meer weten 
over de  Orthros en ons 
assortiment? Bel ons of bekijk 
onze website!

650-850


