
We innoveren en optimaliseren onze fietsen 
continu, zodat jouw fiets voorzien is van de beste 
materialen, nieuwste techniek en optimaal comfort. 
De Copilot 3 is licht fietsend en eenvoudig 
wendbaar, dankzij de intelligente constructie. Zo zit 
de begeleider, die achterop plaatsneemt, hoger dan 
de passagier om een goed overzicht op het verkeer 
te houden. Optioneel kan de begeleider bepalen of 
de passagier actief meetrapt of niet.

De tandem Copilot 3 is standaard voorzien van o.a. 
een lage instap, licht bedienbare handremmen, een 
grotendeels gesloten moderne kettingkast, anti-
lekbanden en een AXA kabelslot.

TANDEM COPILOT 3

Stabiel met drie wielen
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Zoek je een tandem die extra stabiel en veilig is voor bijvoorbeeld een beweeglijke passagier of 
een passagier met een verminderd evenwichtsgevoel? Ervaar de tandem Copilot 3. Dankzij de 
twee wielen aan de voorzijde heb je de juiste balans en ondersteuning die voor deze passagier 
benodigd is. Geschikt voor volwassenen en kinderen! Met behulp van het derde wiel kunnen 
beide berijders ook blijven zitten als de tandem stilstaat. Bij deze tandem kan alleen de 
begeleider sturen en heeft de passagier een stuur voor het houvast. De Copilot 3 is licht 
fietsend en eenvoudig wendbaar, dankzij de intelligente constructie. Het is een tandem om 
samen van het fietsen te genieten zonder zorgen!

Extra veilig en stabiel met de passagier voorop

Uiterst stabiel door de twee wielen voor, zodat er 
extra veilig gefietst kan worden met een 
beweeglijke passagier of een passagier met een 
verminderd evenwichtsgevoel. 

Verkrijgbaar in twee modellen: begeleider-
volwassene & begeleider-kind.

Standaard voorzien van een afneembaar en 
kantelbaar voorframe, waardoor je gemakkelijker 
kunt opstappen en de fiets compacter kunt stallen.

10 jaar garantie op het frame. 
Na registratie op www.huka.nl/garantie.

Maak een 
gratis

proefrit!



De belangrijkste specificaties
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Elektro ondersteuning
De Copilot 3 is met een hulpmotor 
(PASvario) verkrijgbaar. Met behulp 
van deze aandrijving is het lichter 
trappen en dus minder 
vermoeiend. Deze geruisloze 
trapondersteuning wordt 
standaard met een aanrijhulp, vijf 
rijsnelheid instellingen en een 
overzichtelijk display geleverd.

Maak jouw Copilot 3 persoonlijk 
Dankzij de extra ondersteuningen 
die we kunnen bieden zoals 
heupsteunen, rompsteunen, voet-

fixaties etc. leveren we maatwerk. 
Zodoende kunnen we persoonlijke 
aanpassingen aanbrengen op jouw 
fiets. 

De Copilot 3 is daarnaast uit te 
breiden met diverse accessoires en 
opties. Denk hierbij aan een ander 
zadel, stuur of pedalen. Bekijk de 
mogelijkheden op onze website of 
informeer via jouw leverancier.

Frame aan voorzijde
Het frame aan de voorzijde is 
afneembaar en te vervangen door

Technische specificaties Copilot 3-24 Copilot 3-26

Lengte totaal in mm 2040-2080

Breedte totaal in mm

Gewicht in kg

Cranklengte in mm 170

Binnenbeenlengte in mm 710-900

Maximale belasting in kg

Bandenmaat ETRTO

150

500-780

Versnellingen

voor achter voor achter

2150

890

31

170150

 een kleiner of groter deel, 
waardoor deze flexibel inzetbaar is. 
Ook ideaal als meegroeifiets.

Kleuren
De tandem Copilot 3-24 (bijrijder 
voorop, kind vanaf 4 jaar) en de 
tandem Copilot 3-26 (volwassen 
bijrijder voorop) zijn leverbaar in het 
wit (RAL9016) en parel donkergrijs 
(RAL9023). Andere RAL-kleuren zijn 
op aanvraag leverbaar.

Over Huka
Vanuit Oldenzaal ontwikkelen en 
produceren we al bijna 50 jaar 
fietsen die het verschil maken in de 
wereld van de berijders. 
Jullie mobiliteit, zelfstandigheid en 
vrijheid zijn onze passie. Met een 
betrokken team leveren we een 
brede collectie innovatieve fietsen 
met Dutch design. Meer weten 
over de Copilot 3 en ons 
assortiment? Bel ons of bekijk 
onze website!
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8 versnellingsnaaf met terugtraprem (Shimano Nexus)

47-50747-406
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690-970 850-990

Zadelhoogte tot grond in mm 770-940620-870 860-1000 940-1080
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