
Prijslijst  Diaz

Huka maakt je wereld makkelijker. Meer weten? Bel ons: 0541-572 472  www.huka.nl1/2

De rolstoelfiets Diaz 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. Basis Prijs €

403000 Rolstoelfiets Diaz met Bafang middenmotor, afkoppelbaar frame en hydraulische schijfremmen 8.745

403300 -

403301 -

403302 -

403305

- Frame, kleur achterframe zwart (RAL9005), rolstoelframe grijs (RAL7047)

- Frame, kleur achterframe dennengroen (RAL6028) rolstoelframe zwart (RAL9005)

- Frame, kleur achterframe staalblauw (RAL5011), rolstoelframe azuurblauw (RAL5009)

- Aangepaste RAL kleur achter- en rolstoelframe (keuze uit klassieke RAL-kleuren, zijdeglans), 
meerprijs

371

Art.nr. Aandrijving Prijs €

403070 5-versnellingsnaaf met terugtraprem (Shimano Nexus)* -

403075 8-versnellingsnaaf met terugtraprem (Shimano Nexus) -

* tijdelijk niet leverbaar

Art.nr. Display (elektrische trapondersteuning)

401927 Bafang monocrome display -

401972 Bafang LCD kleuren display 66

Art.nr. Zadels 

401637 Velo Plush zadel -

402860 Comfort gelzadel, unisex 68

426837 Dameszadel, leder uitvoering 172

426836 Herenzadel, leder uitvoering 172

418265 Breed zadel 68

426830 Rokzadel 49

427179 Gelzadel 68

Art.nr. Zadelpennen

409033 Zadelpen aluminium, lengte 350 mm -

432059 Verende zadelpen, lengte 350 mm 56

Art.nr. Zitvoorziening rolstoeldeel

403130 Basiszitting met rug compartiment -

403171 Comfort zitting met rug compartiment, vlak model (licht kom vormig) 345

403172 Comfort zitting met rug compartiment, actief model 551

403173 Comfort zitting met rug compartiment, passief model 551

403170 Geleverd zonder zitting en rug compartiment (voor zitortheses), minderprijs

403140 Isofix bevestiging (t.b.v. kinderzitsysteem)

-270 
90

Art.nr. Fixaties zitvoorziening

403407 Heupgordel met klikgesp -

403404 Rolgordel, incl. adaptie 143

403136 Fixatievest (4-punts) 270
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Basis Diaz
De Diaz 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 Diaz 
uitgerust kan worden.
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Art.nr. Toebehoren zitvoorziening Prijs €

403160 Vaste armsteunen -

403038 In hoogte en breedte instelbare gepolsterde armsteunen 371

403060 Verstelbare hoofdsteun 263

403195 Breedte instelbare zijpelotten (alleen i.c.m. instelbare armsteunen) 355

403044 Afneembare abductieklos (alleen bij comfort zit) 366

403139 Ventisit kussen comfort soft (alleen voor basiszitting) 133

Art.nr. Voetopvang Prijs €

403220 In hoogte verstelbare voetplaten -

403155 Voetplaten voorzien van hakbanden 37

403157 Voetplaten voorzien van voetfixaties 69

403146 Verhoogde voetplaten voor kleinere binnenbeenlengte 196

Art.nr. Overige accessoires Prijs €

426960 Achteruitkijkspiegel links, instelbaar 38

426965 Achteruitkijkspiegel rechts, instelbaar 38

430001 Rolstoelponcho 151

404421 Spaakbedekking buitenzijde voorwielen 182

403156 Spaakbedekking buiten- en binnenzijde voorwielen 360

404422 Beschermhoes set zitgedeelte rolstoel  130
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