
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. Duet on 
vakaa ja turvallinen  ajopeli, jonka kyytiin nouseminen 
ja siitä poistuminen on tehty mahdollisimman 
helpoksi.

Duetin vakiotoimitukseen sisältyy mm. 3 vaihdetta, 
rumpujarrut (käsi ja jalka), seisontajarru sekä 
pyörätuoliosan lantiovyö ja pehmusteet.

PYÖRÄTUOLIPYÖRÄ DUET

Polkupyörä & pyörätuoli
yhdistelmä

Huka helpottaa elämääsi. Haluatko tietää lisää? www.huka.nl/en

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. Saavuitteko määränpäähän? Irrottakaa pyörätuoli Duetin 
etuosasta ja teillä on käytössänne erillinen, perinteinen pyörätuoli. Onko teillä erityisiä 
toiveita tai vaatimuksia pyörätuolipyörälle? Duet voidaan kustomoida juuri teidän 
olosuhteisiinne ja tarpeisiinne sopivaksi. Duet on fiksu ja hauska tapa liikkua yhdessä!

Liikkukaa yhdessä ulkoilmasta nauttien

Pyörään saatavana avustava sähkömoottori. 
Pyörätuoliosan voi irrottaa ja käyttää sitä 
erillisenä, työnnettävänä pyörätuolina.

Duet muokattavissa ja säädettävissä käyttäjien 
yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. 

10 vuoden runkotakuu.*

tULKaa
KOe

AJOON!

* Rekisteröi Huka-pyöräsi osoitteessa www.huka.nl/en/warranty ja saat 10 vuoden
runkotakuun. Normaalisti runkotakuu on 5 vuotta ja muiden osien takuu 2 vuotta
(pois lukien käytössä kuluvat osat).



Tekniset tiedot Polkupyörä Pyörätuoli

Poljinkammen pituus (mm) 170

Haaramitta (mm) 780-930

Rengaskoko (tuumat/ ERTRO) 26 x 1,75 (47-559)

Maksimikuorma (kg) 100

Kokonaispituus x leveys (mm) 2350 - 650

Kokonaiskurma maksimissaan (kg) 180

Istuimen leveys x syvyys (mm) 450 x 400

Selkänoja (mm) 550

Huka helpottaa elämääsi. Haluatko tietää lisää? www.huka.nl/en

Avustava sähkömoottori
Lisävarusteena Duetiin saa myös 

avustavan sähkömoottorin 
(PASvario), joka keventää 

polkemista ja vähentää siten 
pyöräilystä aiheutuvaa rasitusta. 
Apumoottoritoimitukseen sisältyy 
ajoavustin, 3 matkavauhtiasetusta 
sekä selkeä näyttö.

Tuet & säädöt 
Pyörätuoliosaan on saatavana 
tukipehmusteita, joiden avulla 
istuimen syvyyttä ja leveyttä 
voidaan säätää. 

Tarjoamme myös räätälöityjä 
ratkaisuja. Esimerkiksi jos teillä 
on käytössänne mittatilaustyönä 
valmistettu oma istuin, voi sitä 
käyttää Duetissa erityisen 
adapterin avulla (lisävaruste). 
Yksilölliset toiveet ovat meille 
aina positiivinen haaste!

Lisävarusteet &
valinnaiset ominaisuudet 
Voitte valita itsellenne parhaiten 
sopivat lisävarusteet: niskatuki, 
pinnasuojat, 4-pistevyöt jne. 
Vaihtoehdoissa löytyy! 

Tarkempia tietoja löydätte 
kotisivuiltamme sekä 
jälleenmyyjältä.

Värit

Polkupyörän varastovärinä on 

metallinensininen. Tilauksesta 

pyörää toimitetaan myös 

hopeanharmaana sekä 

metallinpunaisena.

Pyörätuoliosan istuin on 
keltainen ja pehmusteet siniset. 
Tilauksesta tuolin saa myös 
muissa RAL-väreissä.

Tärkeimmät ominaisuudet

n/a

n/a

n/a

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 
polkupyöriä ja muita liikkumisen 
ratkaisuja. Haluatteko tietää lisää Duet-
valikoimasta? Kannattaa tutustua 
kotisivuihimme !

26 x 1,75 (47-559)

100-550

100




