Veilig fietsplezier voor twee!

Copilot 3

®

Kun je fietsen, maar niet zelfstandig de weg op? Vind je het leuk om er samen op uit te gaan, maar bent u
bang de controle over de fiets te verliezen? Kies dan voor een Copilot 3.
Deze driewieltandem maakt het u mogelijk, ondanks beperkingen, mobiel te zijn en fietsplezier waar te
maken. De begeleider zit altijd achterop en is de hoofdbestuurder van de tandem.
Het grote voordeel hiervan is dat de begeleider goed zicht heeft op de passagier en op de weg. De
passagier kan vrij om zich heen kijken en zit niet verstopt achter de rug van de ander. De Copilot is er in
verschillende types, voor jong en oud.
3 wielen
Deze tandems hebben twee wielen voor en één wiel achter.
Door de slimme plaatsing van de twee voorwielen ter hoogte
van de voorste zitplaats, zijn de tandems compact en zeer
stabiel. Door deze twee voorwielen, kunnen beide berijders
blijven zitten als de Copilot stilstaat, bijvoorbeeld bij een
stoplicht. Ook kun je heel gemakkelijk opstappen, de tandem
staat namelijk uit zichzelf al in balans. Dit maakt deze tandems
uitermate geschikt voor beweeglijke passagiers of passagiers
met evenwichtsproblemen.
Besturen
Bij deze tandems is de begeleider degene die de tandem bestuurt. Het voorste stuur is vastgezet, dit geeft
de mindervalide een stabielere zit. Van beide types tandem is het voorframe eenvoudig los te koppelen en is
het stuur in hoogte en graden te verstellen.
Trappen
Een gezamenlijke activiteit is het trappen en remmen. Is de voorste fietser (nog) niet in staat om zelf in een
bepaald tempo mee te fietsen, dan kan de begeleider middels een inschakelbare vrijloop bepalen of de
voorste fietser meefietst of niet.
Grootte
De Copilot 3/24 heeft een 24” wiel achter en 20” wielen voor. De Copilot 3/24 is leverbaar in een grote en
een kleine uitvoering. Het onderscheid zit in de voorste zitpositie, de kleine uitvoering is geschikt voor
personen met een binnenbeenlengte vanaf 55 cm., voorde grote uitvoering is dit vanaf 64 cm. De Copilot
3/26 heeft een 26” wiel achter en 20” wielen voor en is geschikt voor personen met een binnenbeenlengte
vanaf ca.72 cm.

Kwaliteit
De Copilot 3 is een kwaliteitsproduct dat
precies volgens uw eisen afgebouwd wordt.
Het frame is zeer stabiel en is behandeld met
een hoge kwaliteit lak. Dit garandeert jarenlang
rijplezier. Ook garanderen wij nalevering van
accessoires en onderdelen.
Allemaal om uw mobiliteit jarenlang te
waarborgen.
Kleuren
De Copilot 3/24 wordt geleverd in metallic rood,
de Copilot 3/26 wordt geleverd in metallic
blauw.
Accessoires
Geen fietser is hetzelfde. Zo heeft ieder zijn
eigen voorkeur. Daarom zijn er vele accessoires
en mogelijkheden. Daarbij is te denken aan
verschillende voet-, lenden- en rugsteunen,
diverse zadels, sturen of mogelijkheden voor
voetopvang.
Elektromotor
Ook i s de Copilot 3 met hulp- of aandrijfmotor
verkrijgbaar, de zogenoemde “vario” of “pasvario” uitvoeringen. Met behulp van deze
aandrijvingen is het nog eenvoudiger en lichter
fietsen.
Speciale aanpassingen
Hebt u speciale wensen of zoekt u een
speciale aanpassing? Informeert u bij ons wat
de mogelijkheden zijn.
Uw wens is onze uitdaging!
Technische Gegevens

Lengte
Breedte
Hoogte
Gewicht
Max. belading
Band/velgmaat voor
Band/velgmaat achter
Framehoogte voor
Geschikt voor beenlengte
Framehoogte achter
Geschikt voor
binnenbeenlengte
Kleur

Copilot 3 /24“
klein
200 cm
89 cm
80 - 110 cm

groot
200 cm
89 cm
80 - 110 cm

215 cm
89 cm
80-110 cm

Ca. 30 kg
180 kg
20" x 1,75
24" x 1,75
35 cm
55 - 71 cm
50 cm
73 - 94 cm

Ca. 30 kg
180 kg
20" x 1,75
24" x 1,75
35 cm
64 - 80 cm
50 cm
73 - 94 cm

Ca. 30 kg
180 kg
20" x 1,75
26" x 1,75
37 cm
70 - 87 cm
41 cm
85 - 99 cm

d. blauw

d. blauw

Metallic Rood

Wijzigingen en drukfouten voorbehouden

Copilot 3 /26“

Huka B.V.
Munsterstraat 13
7575 ED Oldenzaal
Nederland

Uw leverancier

Tel. +31 (0) 541 572 472
Fax. +31 (0) 541 520 415
info@huka.nl
www.huka.nl

