
Näemme pyöräilijät aina yksilöinä erilaisine tarpeineen ja 
pyrimme vastaamaan näihin tarpeisiin mahdollisimman 
hyvin. Tuotekehityksemme on jatkuvaa, jotta pyörissä 
olisi aina parhaat mahdolliset materiaalit ja optimaalinen 
ajomukavuus. Esimerkiksi takana istuvan ”kuljettajan” 
satula on korkeammalla kuin ”matkustajan”, jotta 
ympäröivän liikenteen seuraaminen on helpompaa. 
Lisäksi pyörälle nousu ja siitä poistuminen on tehty 
mahdollisimman helpoksi. Tehokkaat ajovalot takaavat 
hyvän näkyvyyden pimeässä – te näette ja teidät nähdään 
liikenteessä .

Copilot-tandemissa on matala jalannostokorkeus (pyörän 
kyytiin ja siitä pois nouseminen on vaivatonta), 
helppokäyttöiset käsijarrut, hyvin suojaava moderni 
ketjusuoja sekä AXA-vaijerilukko.

TANDEM COPILOT

Sopii lapsille
& aikuisille

Etsittekö tamdempyörää, jossa ”matkustaja” saa parhaan pyöräilykokemuksen ja 
”kuljettaja” täyden ajokontrollin? Kokeilkaa Copilot-tandemia! Se on ihanteellinen 
ratkaisu tilanteisiin, joissa yhdessä pyöräily ei enää onnistu ilman avustusta. Copilot 
tarjoaa hallittua pyöräilyn vapautta. Tandemin saa säädettyä yksilöllisten tarpeiden ja 
toiveiden mukaisesti. Copilot-tandemilla pyöräilette yhdessä ongelmitta!

Paras pyöräilykokemus - edessä ajavakin osallistuu!

Lisävarusteena avustava sähkömoottori.

Matkustajan ohjaustanko ja polkimet ovat 
säädettäviä.

Kaksi mallia: ”kuljettajana” aikuinen ja 
"matkustajana” lapsi tai aikuinen.

”Kuljettaja” istuu takana ja näkee ”matkustajan” 
koko ajan.

10 vuoden takuu rungolle ja etuhaarukalle*.

TULKAA
KOE

AJOON!

* Rekisteröi Huka-pyöräsi netissä www.huka.nl/en/warranty ja saat 10 vuoden 
takuun rungolle ja etuhaarukalle. Vakiona pyörissä on 5 vuoden takuu em. 
osille ja 2 vuoden takuu muille osille (pois lukien kuluvat osat).
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Tekniset tiedot 

Ominaisuudet Copilot 24 Copilot 26

Pituus mm

Leveys mm 630

Paino kg 29

Poljinkammen pituus mm 170

Haaramitta mm 710-940

Satulan korkeus maasta mm 

Maksimikuorma kg
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Avustava sähkömoottori

Copilotiin saatavana avustava 
sähkömoottori (PAS vario). 
Hiljainen apumoottori keventää 
polkemista ja vähentää siten 
pyöräilystä aiheutuvaa rasitusta. 
Toimitukseen sisältyy aina myös 
ajoavustin, kolme matkavauhti-
asetusta sekä näyttö.

Tuet & säädöt 
Pyörään saa erilaisia lisävarusteita, 
kuten lanne-, vartalo- ja jalkatuet. 

Lisäksi voimme kustomoida 
Copilotin säädöt yksilöllisiin 
tarpeisiinne sopivaksi. Teidän 
erityistoiveenne ovat positiivinen 
haaste meille!

Lisävarusteet &
valinnaiset ominaisuudet 
Erilaisten lisävarusteiden lisäksi 
pyörässä on myös valinnaisia 
ominaisuuksia, esim. satuloihin, 
tankoon ja polkimiin liittyen. Tietoa 
vaihtoehdoista saatte kotisivuil-
tamme sekä jälleenmyyjiämme.

Värit

Tandem Copilot 24 
aikuinen takana, yli 4-v. lapsi edessä 
valkoinen (RAL9016) tai 
tumma helmiäisharmaa (RAL9023)

Tandem Copilot 26
aikuinen takana, nuori/aikuinen edessä
valkoinen (RAL9016) tai
tumma helmiäisharmaa (RAL9023)

Tilauksesta saa minkä tahansa RAL- 
värin.

Rengaskoko edessä (ETRTO std.)

150

410-790

640-770

Vaihteet

edessä takana edessä takana

2580

650

31

170

2470

550 650

810-990

180

47-507 47-559

180

Tietoa Hukasta
Huka on valmistanut Oldenzaalissa 
kehitettyjä polkupyöriä jo yli 40 vuoden 
ajan – pyöriä, jotka ovat osaltaan 
muuttaneet pyöräilymaailmaa. 
Intohimonamme on suunnitella pyöriä, 
jotka edesauttavat liikkuvuutta ja 
riippumattomuutta sekä mahdollistavat 
pyöräilyn synnyttämän vapauden 
tunteen. Sitoutunut tiimimme 
suunnittelee ja toteuttaa innovatiivisia 
hollantilaisia polkupyöriä ja muita 
liikkumisen ratkaisuja. Haluatteko tietää 
lisää Copilotista ja kattavasta 
valikoimastamme? Tutustukaa 
kotisivuihimme! 

770-930560-960

810-1020 900-1060

507

Napavaihde, levyjarru ja 8 vaihdetta (Shimano Nexus)

47-559




