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Wij zijn ‘made in Germany’

Sterk in waarden  
sinds 1999.

ONDERNEMING

Wij zijn aanspreekbaar

Meer dan de werkplaats voor hulp
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Wij zijn ‘made in Germany’

Van A tot Z in Duitsland gemaakt

Wij zijn ter plaatse aanwezig

Eerst testen, dan kopen

Wij creëren veiligheid

Onze ervaring voor uw goede gevoel

Wij zijn duurzaam

Inclusie ook in onze werkplaatsen

 5



Met innovatie, 
expertise en het 
hart op de juiste plaats.

“We willen iedereen veilige mobiliteit in elke levensfase bieden. Daarbij staat voor 

ons het werken voor mensen met en zonder handicap centraal. Dat bepaalt onze 

positieve bedrijfscultuur.“

FILOSOFIE

Dichtbij de mensen, veilig in beweging. Sinds meer dan 

20   jaar zet pfautec zich in voor veilige en zelfbepaalde 

mobiliteit in alle levensfasen. Met innovatie, expertise en het 

hart op de juiste plaats creëren wij op die manier geschikte 

hulpmiddelen voor mensen met en zonder handicap. 

Van therapeutische fietsen tot speciale driewielers voor 

jongeren en volwassenen – wij zijn ervan overtuigd dat 

vooruitstrevende vervoersmiddelen nieuwe dimensies van 

vrijheid en levenskwaliteit creëren. Al onze hulpmiddelen 

zijn onderworpen aan zeer strenge kwaliteitscontroles en 

worden uitsluitend gemaakt in onze eigen werkplaatsen. 

Daarbij hechten wij veel waarde aan een nauwe samenwerking 

met mensen: in ons bedrijf zijn mensen met een handicap 

op allerlei terreinen in dienst, wat de basis legt voor een 

levendige en diverse bedrijfscultuur.
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Een kwaliteit 
die overtuigt.

PRODUCTIE

In Quakenbrück begint een stukje innovatie, want onze 

vertrouwde fietsen voor iedereen worden volledig in eigen huis 

geproduceerd, vanaf het eerste ontwerp tot de constructie, 

tot aan de complete montage.
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Ruwe constructie

Laswerkplaats 

Zandstralen

Spuiten

Bandenmakerij

Opslag

Montage

 9



pfautec 
transportfietsen

MILIEUVRIENDELIJKE HULPJES

Of het nou voor bedrijven uit de industrie is of voor particulier 

gebruik – transportvoertuigen kunnen op allerlei manieren 

worden ingezet.

Al onze transportvoertuigen beschikken over zo hoog mogelijke 

belastingsgrenzen en zijn bovendien milieuvriendelijke hulpjes 

om voorwerpen en boodschappen ontspannen van A naar B te 

vervoeren.
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De Jumbo –  
veel plaats op 
drie wielen.

EEN WARE GIGANT MET EEN REUSACHTIG TRANSPORTVOLUME

53 kg 60 kg/20 kg100 kg

STANDAARDUITRUSTING

GEWICHT & 
BELASTBAARHEID 

20/26" stalen frame, led-koplamp + achterlicht, zadelpen kaars, 

gemakkelijk te bedienen V-rem / parkeerrem, frontbox van 

zeefdrukplaten, 3 versnellingen met terugtraprem

TOEBEHOREN 1, 2

Standaarduitrusting zonder verdere opties 

OPTIES Speciale kleur lak, 7 versnellingen met terugtraprem, lekvrije 

banden

PRIJS 1.969,00  

Bruto VK/€

ARTIKELNUMMER 17-IND-01-00005

pag.33

pag.32-34
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De afbeelding toont de standaarduitrusting

Gemakkelijk te bedienen V-rem / parkeerrem1 Frontbox van zeefdrukplaten2
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Altijd alles bij u

De Jumbo het trouwe maatje voor grotere transporten. 

Z i j n  r u i m e l a a d v l a k b i e d t  v e el  p l a a t s  v o o r a l le r le i 

transportgoederen, of het nou kleine werkstukken zijn of 

veel boodschappen, onze Jumbo is veelzijdig te gebruiken.  

Een modern transportmittel voor een klimaatvriendelijk 

leven – wat wil je nog meer? 

Ook met veel  
bagage onderweg.

STABIEL

De transportbox bestaat uit stabiele zeefdrukplaten die bijeen 

worden gehouden door een stalen frame. U hoeft zich dus 

geen zorgen te maken over de veiligheid van uw bagage die 

tot wel 60 kg kan bedragen. Om de rit gemakkelijker te maken 

kunt u kiezen uit drie versnellingen. Mee aan boord is ook een 

parkeerrem waardoor de driewieler zich zelfs met een zware 

last niet van zijn plaats verroert. 
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A

2120 mm

B

500-510 mm

C

740-850 mm 

D

240 mm

E

1085 mm 

F

910 mm 

Parkeerrem
3 versnellingen met 

terugtraprem

Zeer grote 

laadbox

Led-koplamp 

+ achterlicht

A

B

D

EC

F

 15



27 kg 40 kg/20 kg100 kg

STANDAARDUITRUSTING

GEWICHT & 
BELASTBAARHEID 

20/26" stalen frame, led-koplamp + achterlicht, gemakkelijk te 

bedienen V-rem / parkeerrem, zadelpen kaars, frontreling, vanzelf 

vergrendelende standaard op wieltjes, reclamebord zwart

TOEBEHOREN 1, 2, 3

Standaarduitrusting met 1 versnelling met terugtraprem

Standaarduitrusting met 3 versnellingen met terugtraprem

OPTIES Speciale kleur lak, lekvrije banden, naafdynamo, 

bagagedrager achter met kunststofbox

PRIJS 939,00  

999,00  

Bruto VK/€

ARTIKELNUMMER 17-IND-01-00001 (Kuli 1 versnellingen)  

17-IND-01-00002 (Kuli 3 versnellingen)

De Kuli – 
een ware 
transport-
blikvanger. 

ONTSPANNEN TRANSPORTMOGELIJKHEID 

pag.35

pag.32-37
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De afbeelding toont de standaarduitrusting

Bagedrager vóór met reling1 zwart reclamebord2
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3 Vanzelf vergrendelende standaard op wieltjes
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D e  K u l i  i s  e e n  w a r e  d u i z e n d p o o t  o n d e r  o n z e 

transportfietsen  en doe een beetje denken aan de 

bakkers-  of  postf ietsen van vroeger.  Niet al leen de 

retrolook overtuigt, maar ook de frontreling die genoeg 

plaats biedt voor de te transporteren spullen. Onze Kuli 

kan aan de voorkant tot 40 kg en op de bagagedrager tot 

20 kg transporteren. Mee aan boord is ook een parkeerrem 

waardoor de transportfiets zich zelfs met een zware last 

niet van zijn plaats verroert. De Kuli is verkrijgbaar als 

1-versnelling- en 3-versnellingen-variant.

Handig en robuust

De lage instap zorgt voor gemakkelijk op- en afstappen.  

Het reclame-oppervlak op het stalen frame is ideaal voor 

promotionele doeleinden en kan zowel in de buitendienst als 

op beurzen worden ingezet. Nostalgisch of modern uitgerust 

kan de Kuli dienst doen als mobiele presentatiemogelijkheid 

van uw producten. Desgewenst kan de fiets ook in de 

kleur van uw wens gepoedercoat worden. De vanzelf 

vergrendelende standaard op wieltjes ondersteunt de last 

op de frontreling. Om te kunnen fietsen hoeft u de robuuste 

standaard alleen maar naar achteren te klappen. 

Reclame en 
transport in één.

RETROLOOK
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A

1860 mm 

B

410-420 mm

C

740-900 mm 

D

450 mm 

E

1010 - 1060 mm

F

750 mm

Parkeerrem
Frontreling met vanzelf 

vergrendelende 

standaard op wieltjes

Led-koplamp 

+ achterlicht

zwart 

reclamebord

A

B

C

D

E

F
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23 kg 40 kg/20 kg100 kg

STANDAARDUITRUSTING

GEWICHT & 
BELASTBAARHEID 

20/26" stalen frame, led-koplamp + achterlicht, gemakkelijk 

te bedienen V-rem / parkeerrem, zadelpen kaars, frontreling, 

klapstandaard, reclamebord zwart

TOEBEHOREN 1, 2, 3

Standaarduitrusting met 1 versnelling met terugtraprem

Standaarduitrusting met 3 versnellingen met terugtraprem

pag.33

OPTIES pag.32-37

PRIJS 819,00  

879,00  

Bruto VK/€

ARTIKELNUMMER

De Porter –  
transporthulpmiddel 
met degelijke 
klapstandaard.

BLIKVANGER VOOR PROMOTIONELE DOELEINDEN

Speciale kleur lak, lekvrije banden, naafdynamo, 

bagagedrager achter met kunststofbox

17-IND-01-00003 (Porter 1 versnelling)  

17-IND-01-00004 (Porter 3 versnellingen)
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De afbeelding toont de standaarduitrusting

Versnellingsnaaf met 5 versnellingen, vrijloop & automatische schakeling3 4

2

3
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Bagedrager vóór met reling1

1

zwart reclamebord2

3 Degelijke klapstandaard
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D e  t r a n s p o r t f i e t s  P o r t e r  i s  d o o r  e n  d o o r  e e n 

onverwoestbaar transporthulpmiddel. Onze Porter kan 

aan de voorkant tot 40 kg en op de bagagedrager tot 20 kg 

transporteren. Uitgerust is de Porter met een degelijke 

klapstandaard waarmee uw transport altijd veilig staat. Voor 

de grote frontreling bieden we optioneel een passende 

kunststofbox. De Porter is verkrijgbaar als 1-versnelling- en 

3-versnellingen-variant.

Handig en robuust

Geïnspireerd door de typische bakkers- of postfietsen 

valt de fiets op door zijn stijlvolle design. Creëer dankzij 

het reclame- opper vlak op het stalen frame een uniek 

exemplaar, dat in de buitendienst of op beurzen tevens 

voor promotionele doeleinden gebruikt kan worden. 

Optioneel kan nog een stabiele bagagedrager achter met 

een kunststofbox erbij worden geboekt, die extra ruimte 

biedt voor transport. De Porter is dus niet alleen een echte 

blikvanger, maar ook een handig, milieuvriendelijk hulpje.

Bagage en reclame 
transporteren.

STIJLVOL
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A

1820 mm

B

430 - 450 mm 

C

800 - 950 mm

D

470 mm

E

1000 - 1130 mm 

F

680 mm 

Stabiele 

klapstandaard

Robuust 

transporthulpmiddel

Groot reclame-oppervlak 

op het stalen frame

A

B

C

E

D

F
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pfautec 
transportsteps

MILIEUVRIENDELIJKE HULPJES

Onze Chukudu is een populair transporthulpje voor korte 

trajecten. Bij dit model gaat het om een transportstep 

met drie wielen en een groot draagvlak. Ideaal voor orders 

verzamelen of voor het transport van klein materiaal.
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De Chukudu – 
ons kleine 
transporthulpje 
voor korte 
trajecten. 

IDEAAL TRANSPORT VAN KLEIN MATERIAAL

26 kg 40 kg100 kg

STANDAARDUITRUSTING

GEWICHT & 
BELASTBAARHEID 

8/12" stalen frame, gemakkelijk te bedienen V-rem / parkeerrem

TOEBEHOREN 2, 3

Standaarduitrusting zonder verdere opties 

OPTIES Speciale kleur lak, 8“ wieltjes voor zware lasten

PRIJS 899,00  

Bruto VK/€

ARTIKELNUMMER 17-IND-01-00006

pag.33

pag.32-37
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Gemakkelijk te bedienen V-rem / parkeerrem Frontreling2

Transportvlak3

1
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3

De afbeelding toont de standaarduitrusting  27



Elk transport een makkie

De Chukudu biedt een gezond, snel en flexibel transport voor 

pakketten en klein materiaal. De reling zorgt voor een veilige 

en moeiteloze levering. Het stabiele frame kan een totale 

last van 140 kg dragen (oftewel 100 kg gebruikersgewicht 

en 40  kg toegelaten bagage).  Onze Chukudu is  een 

onderhoudsarm hulpje, dat door elke standaarddeur past. 

Op korte 
trajecten 

STERK HULPJE

Een ideale transportstep op drie wielen die vooral wordt 

ingezet voor het transport en orders verzamelen in hallen 

en op bedrijfsterreinen. Op de grote, stevige transportplaat 

kunnen optioneel twee kunststofboxen worden aangebracht. 

Bespaart waardevolle tijd en maakt het werk eenvoudiger: 

Met een maximaal transportgewicht van 40 kg is de Chukudu 

zowel privé als op het werk een handig maatje.
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Lage opstap

A

1387 mm

B

420 mm

C

520 mm

D

75 mm

E

970 - 1020 mm

ParkeerremHoge belastbaarheid 

E

D

A

B

C

F

F

640 mm
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Voor elk model 
de perfecte 
uitrusting 

OPTIES & TOEBEHOREN, AANDRIJFSYSTEEM

Hier vindt u alle uitrustingsmogelijkheden en opties. Er staat een 

kleurenpalet met 21 kleuren ter beschikking. Kies uw gewenste kleur 

en rust de transportfiets geheel naar uw behoeften uit. Bovendien 

vindt u alle wetenswaardigheden over ons Carrier-aandrijfsysteem. 
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Speciale kleur lak (21 kleuren beschikbaar)

Naafdynamo

186,00

49,00

39,00

93,00

131,00

93,00

Lekvrije banden

7 versnellingen met terugtraprem (upgrade voor 3 versnellingen)

Verende zadelpen

8” wieltjes voor zware lasten

UITERLIJK

VERLICHTING

COMFORT

TRANSPORT

VEILIGHEID

VERSNELLINGEN

Bruto VK/€

VOOR DE PERFECTE UITRUSTING 

Opties & toebehoren
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1

Bagagedrager achter
incl. kunststofbox met afmetingen 40 x 30 x 22 cm

Art. nr.: 17-INDZ-01-00001  ·  139,90 €

2

Kunststofbox
Box (klein)  40 x 30 x 22 cm

Art.nr.: 17-07-01-00017  ·  19,95 €

3

Stapelbox
voor frontreling box (groot)  60 x 40 x 32 cm  

Art.nr.: 17-07-01-00047  ·  34,95 €

 33Bij alle prijzen gaat het om bruto VK/€ gegevens.



RAL CODE BESCHRIJVING DESCRIPTION

RAL_1023 Verkeersgeel Bright Yellow

RAL_5014 Duifblauw Pigeon Blue

RAL_3020 Verkeersrood Bright Red

RAL_9005 Diep zwart Jet-Black

RAL_2004 Zuiver oranje Pure Orange

RAL_6005 Mosgroen Moss Green

RAL_5011 Staalblauw Steel Blue

RAL_1035 Parelbeige Pearl Beige

RAL_6004 Blauwgroen Blue Green

RAL_5009 Azuurblauw Azure Blue

RAL_9005 MAT Matzwart Matt Black

RAL_3004 Purperrood Crimson Red

RAL_7016 Antracietgrijs Anthracite

RAL_5013 Kobaltblauw Cobalt Blue

SPECIALE KLEUR LAK

Kleurenlijst
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RAL_HIGHLAND Highland Grey Highland Grey

RAL_4601 Azzurro Metallic dofmat Azzurro Metallic Dull-Matt

RAL_ROTAX Rotax Zilver Rotax Silver

RAL_9010 Zuiver wit Pure White

RAL_IRONGLIMMER Iron Glimmer P-5 Iron Glimmer

RAL_STONE Stown Brown Stone Brown

RAL_9018 Papyruswit Papyrus White

RAL CODE BESCHRIJVING DESCRIPTION
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+49 5431 / 900 600 team@pfautec.de pfautec.de/nl

Hebt u vragen 
of suggesties?
Dan kunt u met alle plezier contact met ons opnemen via de 

volgende adressen. We verheugen ons op u.

Uw positieve ervaringen kunt u graag meedelen via een beoordeling op Google. Scan gewoon 

de QR-code om op onze Google beoordelingspagina te komen.

Mocht u een reden hebben om geen 5 sterren voor onze service en prestaties te geven, neem 

dan a.u.b. rechtstreeks contact op met ons. Wij hechten namelijk veel waarde aan een hoge 

klanttevredenheid.

Had u al contact met ons en bent u tevreden?
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Mis geen 
nieuws meer!
Wilt u altijd op de hoogte blijven en geen nieuws missen?  

Volg ons dan op de sociale media.
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Test onze 
fietsen bij u in 
de buurt.

pfautec

Fietsen van pfautec staan voor technologische expertise en maximale kwaliteit. 

Om u optimaal advies door geschoolde professionals en een uitstekende 

service te kunnen garanderen kiezen wij onze dealers met veel zorg.  

Meer informatie hierover vindt u op onze website:

Eerst testen, dan kopen. 

pfautec.de/nl/dealer-zoeken
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© 2022 pfautec GmbH. Wijzigingen in constructie, uitrusting en kleur alsmede drukfouten en vergissingen voorbehouden. Kijk 

voor verdere actuele informatie en technische specificaties op pfautec.de. Gewichten zijn afhankelijk van de grootte en kunnen 

tot max. 5% hoger of lager liggen. Voor het gebruik van de teksten en foto’s uit de onderhavige catalogus en afdrukken voor 

eigen doeleinden is de schriftelijke toestemming van pfautec GmbH nodig. De in de catalogus vermelde prijzen zijn vrijblijvende 

verkoopprijzen incl. de wettelijke btw en gelden vanaf 1-9-2022. Wijzigingen voorbehouden. Stand september 2022.  

Layout & realisatie: MOKOM 01 direkt GmbH & Co. KG  ·  Tekst: Sabrina Lieb  ·  Fotografie: Tim Lutz reclamefotografie
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