
Helppokäyttöinen ja vakaa Duet yhdistää polkupyörän 
ja pyörätuolin. Pyörätuoliosan saa helposti irti 
polkupyörästä käytettäväksi perinteisenä, työnnettävänä 
pyörätuolina. Tukityynyin ja lisävarustein Duet voidaan 
muokata sopivaksi pienikokoisellekin käyttäjälle. 

Duet on kevyt, mutta tasapainoinen ajettava. 
Ohjaustangon erityisen rakenteen ansiosta 
Duetilla ajaminen on yksinkertaisen helppoa. 
Rumpujarrut lisäävät ajoturvallisuutta. Toimitus 
sisältää aina käsi-, jalka- ja seisontajarrut.
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Huka Duet pyörätuolipyörät
Liikkukaa yhdessä ulkoilmasta nauttien

Pyörätuolipyörä Duet on ainutlaatuinen polkupyörän ja pyörätuolin 
yhdistelmä, joka sopii sekä aikuisille että lapsille. Toinen pyöräilee 
ja toinen istuu etuosan pyörätuolissa. Duetin suunnittelun ja 
rakenteellisten ratkaisujen ansiosta polkeminen ja ohjaus onnistuvat 
kevyesti ja tasapainoisesti. Vakiona 7 vaihdetta, mutta muitakin 
vaihteistovaihtoehtoja löytyy.

Monitoimisuutta ja ergonomiaa

Duetin ergonomisesti suunniteltu pyörätuoliosa on irrotettavissa 
polkypyörän rungosta, jolloin käytössä on myös erillinen, perinteinen 
pyörätuoli. Duet voidaan kustomoida käyttäjien olosuhteisiin ja tarpeisiin 
sopivaksi. Käyttömukavuutta lisäävät mm. istuinosan sivupehmusteet, 
irrotettava jalkatuki, niskatuki ja lantiovyöt. Myös Duetiin saa 
lisävarusteena avustavan sähkömoottorin. 

Tekniset tiedot

Pyydä meiltä kustannusarvio!
Helpoin tapa on ottaa yhteyttä suoraan myyntineuvottelijoihimme,  
jotka tekevät kartoituksen ja tarjouksen, johon kuuluu kustannusarvio 
toimituskuluineen.

Ominaisuus polkupyörä pyörätuoli

Kokonaispituus (H) 2350 mm

Kokonaisleveys (M) 650 mm

Paino 41 kg

Maksimikuorma 180 kg

Maksimikuorma 100 kg 100 kg

Poljinkampi 170 mm -

Haaramitta (F) 780 - 930 mm -

Jalan mitta 
(polvesta jalkapohjaan) (D)

- 100 - 550 mm

Satulan korkeus maasta 910 - 1060 mm -

Pyörälle nousemisen tila 520 mm -

Nousukorkeus 390 mm -

Ohjaustangon korkeus (G) 810 - 1110 mm -

Pyörätuoli-istuimen leveys (A) - 450 mm

Pyörätuoli-istuimen syvyys (B) - 400 mm

Pyöratuoli-istuimen selkänoja (C) - 550 mm

Renkaat ETRTO / tuumat 47-559 / 26 x 1,75

Jarrut käsi-, jalka- ja seisontajarrut

Värit vakiovärinä
metallinsininen,
tilauksesta 
hopeanharmaa /
metallinpunainen

istuin keltainen ja
pehmusteet siniset,
tilauksesta myös 
muita RAL-värejä

Vakiotoimitus

• runko ja pyörien pinnat
ruostumatonta terästä

• pintakäsittelynä
epoksijauhemaalaus

• alumiinivanteet
• Schwalbe-renkaat
• soittokello, lukko
• iskunkestävät, joustavat,

muovipinnoitetut lokasuojat
• umpinaiset ketjusuojat

(muovia)
• korkeussäädettävä satula
• vakiotakuu 5 vuotta rungolle

(10 vuoden takuu pyöränsä
rekisteröiville)


