
Kwaliteit en veiligheid 
Veiligheid staat voorop. Juist als extra ondersteuning 
of stabiliteit nodig is, moet je kunnen vertrouwen op 
je fiets. De drie wielen en het lage zwaartepunt maken 
de AT fietsen erg stabiel. De fietsen zijn vanwege hun 
constructie uitermate wendbaar. En dankzij de lage en 
brede opstapplaat is het extra gemakkelijk om veilig op 
te stappen. Ook het stoppen voor het stoplicht wordt, 
door de driewielconstructie, eenvoudig. Je valt niet om. 
De veiligheid wordt verder vergroot door de gesloten 
kettingkast, licht bedienbare rollerbrake handremmen en 
een parkeerrem. De verlichting zorgt ervoor dat je niet 
alleen zelf goed kunt zien in het donker, maar ook gezien 
wordt! Uiteraard zijn de fietsen van duurzame materialen 
gemaakt, die uitvoerig zijn getest en waarvan de kwaliteit 
is bewezen. De AT fiets heeft een differentieelaandrijving. 
Dit maakt een hele kleine draaicirkel mogelijk, zowel 
linksom als rechtsom. 

Als door stabiliteitsproblemen het niet (meer) 

mogelijk is om met een standaard fiets te 

fietsen, biedt een fiets met drie wielen een 

oplossing. De AT fiets is hier speciaal voor 

gebouwd. Het is geen standaard fiets met 

een paar extra zijwielen, maar een speciaal 

ontwikkelde fiets die precies biedt wat 

nodig is. De AT driewielfietsen zijn speciaal 

gemaakt voor zowel kinderen als jongeren 

en volwassenen die behoefte hebben aan 

meer stabiliteit of ondersteuning. Iedereen 

kan met plezier op deze fietsen stappen en 

hoeft verder nergens aan te denken. Lekker 

buiten spelen, op de fiets naar school of werk, 

een bezoek brengen aan vrienden en familie, 

of gewoon lekker toeren, het is allemaal 

mogelijk.
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Opties
Geen fietser is hetzelfde. Zo heeft ieder zijn 
eigen voorkeur en specifieke wensen. Daar-
om zijn er vele accessoires en opties. Daarbij 
is te denken aan verschillende steunen, 
diverse zadels, versnellingen, remsystemen, 
sturen of pedalen.

Elektro ondersteuning
Gaat het fietsen soms te veel kracht kos-
ten? De AT fiets kan desgewenst worden 
voorzien van een auto-vario of P.A.S.-vario 
trapondersteuning. De P.A.S.-vario kan wor-
den uitgebreid met een aanrijhulp.

Ondersteuning
Vanzelfsprekend kunnen  de AT fietsen 
worden voorzien van extra ondersteunin-
gen zoals heupsteunen, rompsteunen, 
een rugsteun, voetfixaties en vele andere 
accessoires.  Vraag hiernaar bij uw lever-
nacier.
 

Speciale aanpassingen
Soms heb je iets heel specifieks nodig. 
Huka kan de fiets ook voorzien van 
individuele aanpassingen. Leg ons jouw 
vraag voor en wij creëren hiervoor een 
oplossing. Jouw speciale behoefte is een 
uitdaging voor ons!

Technische specificaties AT fietsen

Model ATA ATB ATC ATD CLASSIC

Cranklengte in mm 100 110 125 150 150

Lengte in cm 114 134 160 169 169

Breedte in cm 54 62 68 75 75

Instaphoogte in cm 14.5 25 30 33 33

Instaplengte in cm 26 18 22 22 22

Stuurbreedte in cm  50 57 64 62 59

Gewicht in kilogram 17 24 27 30 30

Band/velgmaat voor, ETRTO 47-305 37-406 37-489 37-540 37-540

Band/velgmaat achter, ETRTO 62-204 47-305 37-406 35-406 35-406

Binnenbeenlengte in cm 38 - 49 47 - 65 65 - 82 73 - 92 73 - 92

Zadelhoogte tot grond (min.) in cm 45 53 74 81 81

Maximale belasting in kilogram 40 60 90 130 130

Kleuren
Elke maat AT fiets is verkrijgbaar in twee kleurvarianten. Zit de juiste kleur 
er niet bij? Op aanvraag kan een specifieke kleur geleverd worden.

uw leverancier:

Huka hanteert de filosofie van continue productontwikkeling en - verbetering. 
Hierdoor kan het geleverde product afwijken van de getoonde afbeeldingen.


