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Huka maakt  
je wereld iets  

makkelijker

Met trots presenteren wij

huka.nl

Huka is al meer dan 40 jaar een familiebedrijf dat mobiliteitsoplossingen biedt voor 

mensen met een fysieke beperking en ouderen. We maken daarbij gebruik van de 

nieuwste technologische ontwikkelingen. Naast functionaliteit en techniek zetten wij 

in op aantrekkelijke, eigentijdse ontwerpen. En omdat we veel waarde hechten aan 

continue verbetering, luisteren wij aandachtig naar de berijders van onze fietsen.   

Lengte totaal in mm (A) 2090 

Breedte totaal in mm 770 

Gewicht in kg 48 

Cranklengte in mm (D) 170  

Binnenbeenlengte in mm (B) 670-950 

Zithoogte tot grond in mm (C)  600 

Hoogte achterframe in mm (G) 600 

Instaphoogte in mm (E) 360

Hoogte-instelling stuur in m(F) 250  

Breedte stuur in mm 580 

Maximale belasting in kg 150  

Bandenmaat voor in ETRTO 55-507 

Bandenmaat voor  24x13/4 

Bandenmaat achter in ETRTO  55-406 

Bandenmaat achter 20x13/4

Shimano STEPS middenmotor Individueel instelbare vering



We hebben een nieuwe fiets ontwikkeld met grote stabiliteit en een lage zit, als mooie 

aanvulling op onze andere 13 modellen. Daarnaast blijkt design steeds belangrijker 

om je goed te voelen op je fiets. Dit alles komt samen in Cratos.  

Cratos geeft je door optimaal rijcomfort en zijn eigentijdse uitstraling een driewieler 

waarop je gezien mag worden. Uiteraard afgemonteerd met eersteklas onderdelen.

Handgrepen (standaard): rubber 

Zitsysteem: zitting met mechanische zithoekverstelling 

Remmen (standaard): handrem voor en achter, parkeerrem 

Aandrijving: tussenas met differentieel in achteras 

Versnellingsnaaf: freewheel met trommelrem 

Vering: wordt standaard uitgevoerd met indivdueel 

 instelbare vering 

Garantie: twee jaar, uitgezonderd delen welke aan slijtage  

 onderhevig zijn

Technische specificaties

De krachtigste 
    in zijn klasse.

Materiaal frame: anti-corrosie behandeld staal 

Afwerking: buitenkwaliteit epoxy poedercoating 

Wielen: aluminium velg en naaf met RVS-spaken 

Verlichting: LED-batterijverlichting voor en achter 

Bel: sportieve en licht bedienbare bel 

Kettingbescherming: slagvaste kunststof kettingbeschermer 

Stuur: staal verzinkt 

 

 

 

1. Optimaal zitcomfort  

In samenwerking met gerenommeerde zitspecialisten is een unieke 

zit ontwikkeld. Dit heeft geleid tot een zit die optimaal comfort biedt. 

2. Individueel instelbare vering  

Cratos is standaard uitgerust met een individueel instelbare vering. 

U stelt als bereider in wat u prettig vindt. Dit verbetert uw zitcomfort 

en de wegligging. 

3. Combinatiesleutel voor zowel accu als fiets  

Voor het ontgrendelen van zowel de fiets als de accu kan dezelfde 

sleutel gebruikt worden. 

4. Speciale banden 

De Big Ben-banden van Schwalbe leveren u naast een eigentijdse 

uitstraling uitstekend rijcomfort. De fiets rijdt hierdoor zelfs lichter! 

5. Lage instap (36 cm)

6. Uitgerust met Shimano STEPS middenmotor 

Cratos is als eerste in zijn klasse uitgerust met een middenmotor. 

Hierdoor is Cratos nog stabieler. Deze Shimano STEPS middenmotor 

staat goed bekend bij fietsenmakers en heeft daardoor optimale 

servicemogelijkheden.

 

PS. Cratos is geschikt voor een grote groep mensen, onder meer door: 

· Belasting tot maar liefst 150 kg 

· De binnenbeenlengte varieert van 670 - 950 mm

Huka hanteert de filosofie van continue productontwikkeling en -verbetering. Hierdoor kan het geleverde product afwijken van de getoonde afbeeldingen. Getoonde accessoires zijn niet inbegrepen.

Kijk ook op huka.nl/producten/cratos  
voor meer informatie & inspiratie.


