
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Duet® 

Fietsplezier voor twee!  

Fietsen met een Duet 
Het fietsen gaat licht en stabiel en door de 
uitgekiende stuurconstructie is ook het sturen 
eenvoudig. De Duet is voorzien van drie of 
zeven versnellingen zodat u altijd het juiste 
verzet heeft.  
De dubbele trommelremmen, die speciaal 
voor de Duet ontworpen zijn, zorgen voor 
absolute veiligheid. Daarnaast beschikt de 
Duet over een terugtraprem en een 
parkeerrem. 
 
De ergonomisch gevormde zitschaal van 
de rolstoel zorgt ervoor dat de passagier op 
een goede en comfortabele manier zit. De 
zitschaal is eenvoudig aan te passen aan het 
postuur van de bijrijder en is in hoek  
verstelbaar. De losse bekleding heeft aparte 
arm-en zijsteunen voor extra comfort. Met de 
heupgordel zit je veilig in de stoel. 
De voetenbank van de rolstoel is in hoogte 
verstelbaar en wegklapbaar. 

De Duet: Rolstoel en fiets in één 
De Duet is een unieke combinatie van een robuuste fiets met een stabiele en comfortabele rolstoel. In een 
handomdraai kunnen beide delen aan elkaar worden gekoppeld of weer worden losgemaakt. Dit biedt de 
mogelijkheid om samen naar winkel, park, familie of vrienden te fietsen, de rolstoel af te koppelen en 
vervolgens “te voet” verder te gaan. Je bent altijd met z’n tweeën en dat maakt het extra gezellig.. 
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Specificaties: 
 

     Rolstoelgedeelte: 
  

Fietsgedeelte 
  

   
Lengte in cm: 131 

 Zitdiepte in cm: 40  
 

Breedte in cm: 36  
 

Zitbreedte in cm: 46 
(met kussen om te 
verkleinen) Hoogte in cm: 85  met fietszadel 

Rughoogte in cm: 53  
 

Framehoogte cm:  50  
 Max. belasting: 100 kg 

 
Beenlengte in cm: 68-83  

 Totale lengte in cm: 140  (met voetsteun)     met verende zadelpen 77-92  
 

 
80  (zonder voetsteun) Max. belasting: 100 kg 

 Hoogte in cm: 107  (met hoofdsteun) Gewicht: 
 

12,5 kg 
 

 
 Hoogte in cm: 

 
107  
101 cm 

(met hoofdsteun) 
(zonder hoofdsteun) 

   Gewicht ca.:  27 kg 
    

      Duet compleet: 
  

Elektro-ondersteuning: 
  Lengte: 265  cm (met voetensteun) Auto-vario 
 

 

 
215 cm (zonder voetsteun)  Trapondersteuning (optioneel) 

 
 

Wielgrootte: 26 “ (voorzijde) Aanrijhulp (Optioneel)   

 
26 “ (achterzijde) 

 
 

     
 

       

Wijzigingen en drukfouten voorbehouden 

 

Accessoires en speciale aanpassingen 
Er zijn veel accessoires en er worden continue nieuwe ontwikkeld. 

Een hoofdsteun of aangepaste zijkussens voor aanpassing van de 

zitbreedte of diverse fixaties zoals een zitbroek of een vierpunts-

gordel behoren tot de mogelijkheden. Voor alle accessoires 

verwijzen wij u naar het pas/bestelblad. Ook zijn er speciale 

aanpassingen mogelijk. Vraagt u voor de diverse mogelijkheden aan 

uw leverancier. Er is meer mogelijk dan men denkt!  

 
Elektromotor 
Ook is de fiets met hulp- of elektromotor verkrijgbaar, om het  
fietsen nog lichter te maken. Er is een mogelijkheid voor 
volautomatische ondersteuning of een systeem met sensor waarbij 
de motor geactiveerd wordt zodra men begint met fietsen.  
 

Persoonlijke aanpassingen 

Hebt u speciale wensen of zoekt u een persoonlijke aanpassing? 

Informeert u bij ons wat de mogelijkheden zijn.  
 

Uw wens is onze uitdaging! 

 

Uw leverancier Huka B.V. 
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