
We kijken bij Huka naar individuele berijders en hun 
behoeften en willen daar zo goed mogelijk op 
aansluiten. Zodoende innoveren en optimaliseren 
wij onze fietsen continu, zodat onze fietsen 
voorzien zijn van de beste materialen en optimaal 
comfort. Zo is de Vasco standaard voorzien van o.a. 
stoere Big Ben anti-lek banden, een sportieve 
kettingkast en een verlicht display.

De Vasco heeft een actieradius van 50 kilometer 
en levert ondersteuning tot en met 25 kilometer 
per uur. 

Huka maakt je wereld makkelijker. Meer weten? Bel ons: 0541 572 472   www.huka.nl

Zoek jij een moderne fiets die jou voorziet van extra veiligheid en stabiliteit? Die qua 
design voldoet aan één van de meest toonaangevende fietsen? Maak kennis met de 
Vasco! Met de elektrische driewieler Vasco kan je eindeloos op een comfortabele 
manier fietsen vanwege haar hightech eigenschappen. De middenmotor zorgt voor een 
geleidelijke aandrijving van de fiets en een nog stabielere wegligging. De Vasco is 
geheel naar jouw wensen af te stemmen. Er zijn diverse accessoires leverbaar 
waarmee je de fiets nóg persoonlijker en fraaier kan maken. 

Een unieke combi van design en stabiliteit!

Standaard voorzien van middenmotor die zorgt 
voor een gelijkmatige aandrijving van de gehele 
fiets. Dit zorgt voor een nog stabielere wegligging.

Stoer Dutch Design met aluminium frame
De Big Ben banden zorgen voor extra rijcomfort.

Voorzien van hydraulische remmen achter, 
waarbij weinig kracht benodigd is om te remmen.

10 jaar garantie op het frame en de voorvork (na 
registratie).

Maak een 
gratis

proefrit!

DRIEWIELER VASCO

Stoer design met middenmotor

* Registreer jouw Huka fiets eenmalig via www.huka.nl/garantie en 
krijg 10 jaar garantie. Standaard krijg je 5 jaar garantie op jouw Huka fiets.



De 10 belangrijkste specificaties

Technische specificaties Vasco

Lengte in mm 1680

Breedte in mm 750

Gewicht in kg 33

Cranklengte in mm 170

Binnenbeenlengte in mm

Zadelhoogte tot grond in mm

Instaphoogte frame in mm

Bandenmaat voor inch / ETRTO

Bandenmaat achter inch / ETRTO

Huka maakt je wereld makkelijker. Meer weten? Bel ons: 0541 572 472   www.huka.nl

Elektro ondersteuning
De Vasco is standaard voorzien 
van een krachtige geruisloze 
middenmotor. Met de midden-
motor wordt het trappen lichter en 
is het fietsen minder vermoeiend. 
De Vasco beschikt over een display 
met 5 ondersteuningsstanden. De 
elektrische driewieler is voorzien 
van 8 versnellingen. 

Hydraulische beremming 
Eveneens beschikt de Vasco over 
hydraulische remmen, waarmee je 

in staat bent soepeler en 
krachtiger te remmen. 

Accessoires & opties
De Vasco is uit te breiden met 
diverse accessoires en opties. 
Denk hierbij aan een ander zadel, 
stokhouder of pedalen. Bekijk de 
mogelijkheden via onze website 
of informeer via jouw leverancier. 

Speciale aanpassingen
Heb je wensen of behoefte aan  
extra ondersteuning of specifieke

aanpassingen? Speciale behoeften 
zijn een uitdaging voor ons!

Kleuren
De driewieler Vasco wordt 
standaard geleverd in twee 
uitvoeringen, namelijk:

•
•

Mat zwart (RAL9005)

Zijdeglans wit (RAL9016)

Maximale belasting in kg

680-950

780

370

110

24 x 2,15/ 55-507

20 x 2,15/ 55-406

Over Huka

Vanuit Oldenzaal ontwikkelen en 
produceren we al meer dan 
40 jaar fietsen die het verschil 
maken in de wereld van de 
berijders. Jullie mobiliteit, 
zelfstandigheid en vrijheid is onze 
passie. Met een betrokken team 
leveren we een brede collectie 
innovatieve fietsen en andere 
vervoersmiddelen naar Dutch 
design. Meer weten over de Vasco 
en ons assortiment? Bel ons of 
bekijk onze website!

Wil je jouw fiets nog persoonlijker 
maken? Andere RAL kleuren zijn op 
aanvraag leverbaar.


