
ROLSTOELFIETS DIAZ 

Fiets & rolstoel ineen

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

Ben je afhankelijk van de rolstoel en wil je graag samen van de buitenlucht genieten? 
De rolstoelfiets Diaz met Dutch Design brengt je waar je naartoe wilt en is geschikt 
voor zowel kinderen als volwassenen. Dankzij de uitgekiende constructie en 
onafhankelijke hydraulische vering fiets je zeer comfortabel en veilig. Wil je graag 
onderweg een stop maken? Koppel het rolstoel gedeelte eenvoudig af en gebruik deze 
vervolgens als duwrolstoel. Zeer praktisch als je samen een boodschap wilt doen of 
een terrasje wilt pakken. 

Comfortabel samen eropuit in de buitenlucht

Standaard uitgerust met een Bafang midden-
motor die zorgt voor een natuurlijke aandrijving.

De Diaz fietst zeer comfortabel en veilig, dankzij 
de onafhankelijke vering in het frame en de 
hydraulische schijfremmen aan de voorzijde.

Het rolstoel gedeelte is eenvoudig aan- en 
afkoppelbaar zonder loskoppeling van rem- en/ of 
versnellingskabels.

Na afkoppeling te gebruiken als (duw)rolstoel.

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

Maak een 
gratis

proefrit!

We kijken naar individuele berijders en hun 
behoeften en willen deze zo goed mogelijk 
invullen. Zodoende innoveren en optimaliseren 
wij onze fietsen continu, zodat jouw fiets 
voorzien is van de beste materialen, nieuwste 
techniek en optimaal comfort. 

De zeer stabiel fietsende Diaz is standaard 
voorzien van 5 of 8 versnellingen, dubbele 
hydraulische schijfremmen, terugtrap- rem, 
parkeerrem, heupgordel voor de rolstoel en 
anti-lekbanden. Heb je specifieke wensen in 
verband met de zithouding? We bieden diverse 
zittingen en rugleuningen aan op de Diaz.

Download
de Huka app

om de Diaz virtueel in 
ware grootte te bekijken 

in jouw ruimte!



Technische specificaties Fietsdeel Rolstoeldeel

Cranklengte in mm 170

Binnenbeenlengte in mm 770-980

Bandenmaat achter in inch/ ERTRO 26 x 1,75 (47-559)

Maximale belasting in kg 120

Totale combinatie lengte x breedte in mm 2350 - 760

Maximale totale belasting in kg 240

Zitbreedte in mm 450 

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

Elektro ondersteuning
Dankzij de middenmotor rijdt de 
Diaz licht en gemakkelijk. Deze 
geruisloze trapondersteuning 
wordt standaard met een 
aanrijhulp, 5 instelbare 
snelheden en een overzichtelijk 
display geleverd.

Zitsysteem
De Diaz wordt geleverd met een 
in hoogte verstelbare rug en een 
in diepte instelbare volschuim zit. 
Deze kan vervangen worden door 
een comfort zitting met daarbij 
een actief, passief of vlak 
gevormde rug.

Maak jouw Diaz persoonlijk 
Naast de extra ondersteuningen 
die we kunnen bieden zoals 
zijkussens, waarmee de zit-
breedte aangepast kan worden, 
is de Diaz geschikt voor 
maatwerk. Het standaard 
zitsysteem kan eenvoudig 
vervangen worden door een 
orthese of een kinderzit. 

De Diaz is daarnaast uit te 
breiden met diverse accessoires 
en opties. Denk hierbij aan een 
hoofdsteun of spakenbedekking.

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

Kleuren
De Diaz is verkrijgbaar in de 
volgende kleuren:

• zwart/ grijs
(RAL9005/ RAL7047)

• staal- en azuurblauw
(RAL5011/ RAL5009)

• dennengroen/ zwart
(RAL6028/ RAL9005)

Eventuele andere RAL-kleuren 
zijn op aanvraag leverbaar.

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

De 10 belangrijkste specificaties

n.v.t.

120

n.v.t.

20 x 1,75 (55-406)

Rughoogte in mm

Zitbreedte (instelbaar) in mm 

480-550

450

Zitdiepte in mm 400-540


