
We kijken naar individuele berijders en hun 
behoeften en willen daar zo goed mogelijk op 
aansluiten. Zodoende innoveren en optimaliseren 
wij onze fietsen continu, zodat jouw fiets voorzien 
is van de beste materialen en optimaal comfort. 
Zo is de Cortes licht in gewicht, is de fiets 
gemakkelijk te onderhouden, beschikt de fiets 
over anti-lek banden en vindt de bediening van de 
verlichting plaats via het display op het stuur. 

De driewieler Cortes is tevens uitgerust met een 
individueel instelbare vering voor het optimale 
rijcomfort en een nóg betere wegligging.

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

Zoek je een fiets die jou stabiliteit en een veilig gevoel geeft met een vooruitstrevend design? 
Dit alles komt samen in de Cortes. In samenwerking met gerenommeerde zitspecialisten is 
een unieke zit ontwikkeld voor een optimaal rijcomfort. Het op- en afstappen wordt daardoor 
erg makkelijk, zeker in combinatie met de lage instap. Tevens is de lichtlopende driewieler 
geheel naar jouw wensen en omstandigheden af te stemmen. Er zijn daarnaast diverse 
accessoires leverbaar. Het is een driewielfiets waarop je gezien mag worden!

De krachtigste lichtgewicht driewieler in zijn klasse

Optimaal zitcomfort door ergonomische zit. 

Grote actieradius (75 km).

Uitgerust met Shimano STEPS middenmotor.

Belastbaar tot maar liefst 150 kg.

10 jaar garantie op het frame en de voorvork.*

Maak een 
gratis

proefrit!

* Registreer jouw Huka fiets eenmalig via www.huka.nl/garantie en krijg 10 jaar
garantie op het frame en de voorvork. Standaard krijg je 5 jaar garantie op deze 
delen en 2 jaar op de overige componenten (m.u.v. slijtage gevoelige onderdelen).
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Technische specificaties Cortes

Lengte in mm 2065

Breedte in mm 785

Gewicht in kg 48

Cranklengte in mm 170

Binnenbeenlengte in mm 670-950

Zithoogte tot de grond in mm 600-670

Instaphoogte frame in mm 360

Bandenmaat voor in inch/ ETRTO 24 x 1,75/ 55-507

Bandenmaat achter in inc/h ETRTO

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

Elektro ondersteuning
De driewieler is standaard 
voorzien van elektrische 
ondersteuning (Shimano STEPS 
middenmotor), een parkeerrem, 
handrem voor, hydraulische 
schrijfremmen achter, een lage 
instap en een veiligheidsslot 
(AXA solid). 

Ondersteuning & speciale 
aanpassingen
Heb je specifieke behoeftes om 
optimaal te kunnen fietsen? 
We kunnen specifieke 
aanpassingen doorvoeren op jouw 

fiets. Jouw speciale behoefte is 
een uitdaging voor ons!

Accessoires & opties
De Cortes is uit te breiden met 
diverse accessoires en opties. 
Wil je een draaibare 
berijderstoel, een vlindermodel 
stuur of een richtingaanwijzer 
set? Verschillende opties zijn 
mogelijk. Voor ons geen 
probleem! 

Bekijk de mogelijkheden via onze 
website of informeer via jouw 
leverancier.

Jouw Cortes nog persoonlijker 
maken? Dat kan! We kunnen de 
Cortes voor jou in elke 
gewenste RAL kleur maken.

Maximale belasting in kg 150

12 x 1,75/ 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 
Cortes en ons assortiment? 
Bel ons of bekijk onze website!

De 10 belangrijkste specificaties

Kleuren
De driewieler Cortes wordt 
standaard geleverd in de 
volgende kleuren:

• Mat zwart (RAL9005)
• Sparkle grijs (RAL7040)


