
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 wielen 
Bij de Copilot gaat het om een bijzondere therapeutische  
tandem, uitgevoerd met twee wielen. Deze zijn extra sterk  
uitgevoerd en garanderen een lange levensduur. 
 

Besturen 
Via de met elkaar verbonden sturen hebben beide fietsers  
voortdurend contact met elkaar. Het gevoel zelf de richting  
te kunnen bepalen is therapeutisch van groot belang. De  
begeleider blijft altijd wel hoofdbestuurder van de fiets. Het  
voorste stuur kan, indien gewenst, ook vastgezet worden. 
De mindervalide fietser hoeft dan alleen nog te trappen. 
 
 

 

De Copilot tandem is een ideale oplossing wanneer men nog wil fietsen, maar dit niet (meer) zelfstandig 
mogelijk is. De Copilot is zo ontworpen dat de mindervalide fietser voor zit om nog het gevoel te hebben 
van zelfstandig fietsen. De begeleider zit achterop en heeft goed overzicht en optimale controle over de 
fiets. Als begeleider zit men ook iets hoger dan diegene die voor zit, zodat ook het verkeer tijdens de 
fietstocht goed te overzien is. Met de Copilot is het mogelijk, ondanks fysieke en/of mentale beperkingen, 
samen te genieten van het fietsplezier. De Copilot is er in verschillende uitvoeringen, voor jong en oud, 
groot of klein. Door de vele opties en accessoires zal er altijd een goede oplossing geboden kunnen 
worden voor jarenlang zorgeloos fietsplezier. 

 

Copilot 24 & Copilot 26® 

 

 

Dubbel rijplezier! 

Copilot 24 

Trappen 

Een tweede gezamenlijke activiteit is het trappen en remmen. Is de voorste fietser (nog) niet in staat om in 

een bepaald tempo te fietsen of is hij of zij vermoeid en wil niet mee meetrappen, dan kan de begeleider 

door middel van een (optionele) inschakelbare vrijloop bepalen of de voorste fietser meetrapt of niet.  
 

Grootte 

De Copilot is een tandem voor zowel de combinatie volwassen begeleider, met kind voorop (Copilot 24) als 

in een volwassen begeleider met volwassen fietser voorop (Copilot 26) te leveren. De Copilot 24 heeft 24” 

wielen, de Copilot 26 bezit 26 inch wielen. Daarnaast is de Copilot 26 voorzien van een verende voorvork. 

De Copilot 24 heeft een vaste voorvork. Op beide modellen zijn het zadel en het stuur traploos in hoogte en 

hoek instelbaar. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accessoires 
Geen fietser is hetzelfde. Zo heeft ieder zijn eigen voorkeur 
en specifieke wensen. De Copilot tandem bezit een 
uitgebreid pakket aan accessoires en opties. Leverbaar zijn 
onder andere verschillende voetfixaties, lende- en 
rugsteunen, diverse zadels, sturen of pedalen.  
 
Elektro Copilot 
De Copilot tandem kan worden voorzien van een 
elektrische trapondersteuning (pas-vario) of een auto-vario 
aandrijfsysteem, waarbij met een gashandvat de snelheid 
van de elektro-aandrijving wordt geregeld. De pas-vario 
uitvoering kan optioneel nog van een aanrijhulp worden 
voorzien. 

Copilot 26 

Technische gegevens   

 Copilot 24“ Copilot 26“ 

 klein groot  

Lengte 236 cm 236 cm 258 cm 

Breedte 40 cm 40 cm 40 cm 

Hoogte 80 - 110 cm 80 - 110 cm 99 - 115 cm 

Gewicht ca. 29 kg ca. 29 kg ca. 31 kg 

Max. belasting 180 kg 180 kg 180 kg 

Banden/velgmaat 24" x 1,75 24" x 1,75 26" x 1,75 

    

Framehoogte voor, 34 cm 34 cm 45 cm 

geschikt voor beenlengte  50 - 71 cm* 65 - 79 cm 66 - 91 cm 

    

Framehoogte achter, 45 cm 45 cm 45 cm 

geschikt voor beenlengte 73 - 94 cm 73 - 94 cm 81 - 94 cm 

    

Kleur metallic 
blauw 

metallic 
blauw 

metallic 
rood 

*M.b.v. crankverkorters en speciale zadeladaptie nog 8 cm. te verkleinen. 

Uw leverancier 

Kwaliteit 

De Copilot is een kwaliteitsproduct dat 

precies volgens uw eisen afgebouwd kan 

worden. Het frame is zeer stabiel en 

behandeld met een hoge kwaliteit lak. De 

toegepaste componenten zijn van hoge 

kwaliteit en garanderen jarenlang rijplezier.  

Als fabrikant garandeert Huka nalevering 

van accessoires en onderdelen over een 

lange periode, dit allemaal om uw mobiliteit 

jarenlang te waarborgen. Een Copilot 

tandem zorgt voor onbezorgd fietsplezier! 

 

Individuele aanpassingen 

Heeft u speciale wensen voor uw tandem of zoekt u een 

individuele aanpassing hierop? Informeert u bij ons wat de 

mogelijkheden zijn. Uw wens is voor ons een uitdaging! 
 

Huka B.V. 
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