Innovative triking

Trikes &
BikeConversions
Prijslijst 2016

Innovative triking.
De Naam rewaco staat al 25 jaar voor innovatiie en topklasse in de trikebouw. Gedreven door passie
en enthousiasme ontwikkelt rewaco permanent nieuwe oplossingen en creatieve mogelijkheden voor
techniek en design.
rewaco trikes worden met de hand vervaardigd. Daarbij gaan hoogwaardige industrieprodukten en
individueel vervaagdigde componenten een duurzame verbinding aan. Slechts door deze combinatie
kan het unieke rijplezier ontstaan dat onze cliënten van een rewaco trike verwachten.
rewaco trikes worden zowel via efficiënte handelaarsnetwerken als exclusieve importeurs wereldwijd
en vele landen aangeboden.
„Wanneer u het onbekende wilt ontdekken en
geen genoegen meer neemt met doorsnee,
wenst u iets bijzonders.
Laat de weg een avontuur worden.“

Kies

jóuw

rewaco Trike-model

& jóuw

geef het vorm naar

1
Motorvarianten

voorkeuren!

+ 2 + 3 + 4 + 5
Accessoirepakketten

RF1 ST-2 (2-persoons)

Kleuren

Wielen

RF1 ST-3 (3-persoons)

Extras

RF1 GT (2-persoons)

Beschikbare motor types:

Beschikbare motor types:

Beschikbare motor types:

7-Traps automatische versnellingsbak:
1,5 liter 4-cilinder lijnmotor (VCT), 81 kW (110 pk)
1,5 liter 4-cilinder lijnmotor (VCT) en Turbo, 103 kW (140 pk)

7-Traps automatische versnellingsbak:
1,5 liter 4-cilinder lijnmotor (VCT), 81 kW (110 pk)
1,5 liter 4-cilinder lijnmotor (VCT) en Turbo, 103 kW (140 pk)

7-Traps automatische versnellingsbak:
1,5 liter 4-cilinder lijnmotor (VCT), 81 kW (110 pk)
1,5 liter 4-cilinder lijnmotor (VCT) en Turbo, 103 kW (140 pk)

5-Traps schakel versnellingsbak:
1,6 liter 4-cilinder lijnmotor (VCT), 103 kW (140 pk)
1,6 liter 4-cilinder lijnmotor (VCT) en Turbo, 148 kW (201 pk)

5-Traps schakel versnellingsbak:
1,6 liter 4-cilinder lijnmotor (VCT), 103 kW (140 pk)
1,6 liter 4-cilinder lijnmotor (VCT) en Turbo, 148 kW (201 pk)

5-Traps schakel versnellingsbak:
1,6 liter 4-cilinder lijnmotor (VCT), 103 kW (140 pk)
1,6 liter 4-cilinder lijnmotor (VCT) en Turbo, 148 kW (201 pk)

BikeConversion
CT 800 S (2-persoons)

Dit BikeConversion model is gebaseerd op de
Suzuki Intruder C800
Motor typ:
805 ccm 2-cilinder v-motor, 39 kW (53 pk)

RF1 LT-2 (2-persoons)

RF1 LT-3 (3-persoons)
CT 1700 V (2-persoons)

Beschikbare motor types:

Beschikbare motor types:

7-Traps automatische versnellingsbak:
1,5 liter 4-cilinder lijnmotor (VCT), 81 kW (110 pk)
1,5 liter 4-cilinder lijnmotor (VCT) en Turbo, 103 kW (140 pk)

7-Traps automatische versnellingsbak:
1,5 liter 4-cilinder lijnmotor (VCT), 81 kW (110 pk)
1,5 liter 4-cilinder lijnmotor (VCT) en Turbo, 103 kW (140 pk)

5-Traps schakel versnellingsbak:
1,6 liter 4-cilinder lijnmotor (VCT), 103 kW (140 pk)
1,6 liter 4-cilinder lijnmotor (VCT) en Turbo, 148 kW (201 pk)

5-Traps schakel versnellingsbak:
1,6 liter 4-cilinder lijnmotor (VCT), 103 kW (140 pk)
1,6 liter 4-cilinder lijnmotor (VCT) en Turbo, 148 kW (201 pk)

Dit BikeConversion model is gebaseerd op de
Victory Vegas 8-Ball
Motor typ:
1731 ccm 2-cilinder v-motor, 66 kW (90 pk)
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Motorvarianten en basisprijzen
7-Traps automatische versnellingsbak
1,5 liter 4-cilinder lijnmotor (VCT), 81 kW (110 pk)

ST-3

GT

LT-2

LT-3

EUR incl. BTW

EUR incl. BTW

EUR incl. BTW

EUR incl. BTW

29.900,-1

30.490,-1
33.940,-1

31.920,-1
35.370,-1

32.870,-1
36.330,-1

33.470,-1		
36.920,-1

33.940,-1
36.330,-1

35.370,-1
37.750,-1

36.330,-1
38.700,-1

36.920,-1
39.300,-1

1,5 liter 4-cilinder lijnmotor (VCT) en Turbo, 103 kW (140 pk)

33.350,-

5-Traps schakel versnellingsbak
1,6 liter 4-cilinder lijnmotor (VCT), 103 kW (140 pk)
1,6 liter 4-cilinder lijnmotor (VCT) en Turbo, 148 kW (201 pk)

33.350,-1
35.730,-1
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2

ST-2
EUR incl. BTW
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Alle aangegeven prijzen zijn vrijblijvende adviesprijzen af magazijn van de importeur, in euro, incl. BTW en B.P.M., excl. afleverings- en legeskosten.

Accessoirepakketten
De accessoirepakketten bouwen op de accessoirepakket CLASSIC voort. De accessoirepakketten Exclusiv, R-Edition & Black Line kunnen alleen in combinatie met de pakketten Classic & Dynamic
worden gekozen. Bij het kiezen van afzonderlijke opties geldt de officiële artikelprijs.

1. Classic	

Meerprijs los accessoire (incl. BTW)

ST-2	ST-3

Chroom handvaten
35,Chroom pedaalbekleding
70,Hoofdschijnwerper en extra schijnwerper, Indianstyle 345,Chroomkappen voor achterlichten
—
Behuizing achteruitkijkspiegel verchroomd
50,Roadster-beugel uit roestvrij edelstaal
met nekkussen, instelbaar
345,3-punts pedaalverstelling
van roestvrij staal, geschroefd
105,Gewatteerde armsteun
70,Afdekking handremhendel van gepolijst RVS
50,Zijdelinge bescherming uit roestvrij edelstaal
1.890,LED-dagrijlicht
165,-

35,70,345,—
50,-

35,70,345,120,50,-

35,70,345,120,50,-

35,70,345,120,50,-

465,-

345,-

345,-

465,-

105,70,50,1.890,165,-

2. DYNAMIC 2

GT	LT-2	LT-3

105,105,105,70,70,70,50,50,50,1.890,- 1.890,- 1.890,165,165,165,-

1.125,- 1.125,- 1.125,- 1.125,- 1.125,2.000,-* 2.120,-* 2.120,-* 2.120,-* 2.240,-*

ST-ATM

GT/LT-ATM	ST

GT/LT

Spoiler in zwart met extra remlicht
Achterdiffusor in zwart
Power shifter op het stuur
Sportieve kuipstoel „R-Edition“ vooraan
Hoogrendements remsysteem „R-Edition“
LED achterlicht met helder glas
Helder voorknipperlicht, verchroomd
Hoofdschijnwerper en extra schijnwerper
met helder glas H7/H3

465,—
465,345,1.775,335,25,-

465,430,465,345,1.775,370,25,-

465,—
—
345,1.775,335,25,-

465,430,—
345,1.775,370,25,-

405,-

405,-

405,-

405,-

Prijsvoordeel totale accessoirepakket
Gereduceerde totaalprijs

1.565,2.250,-*

1.900,2.380,-*

1.210,2.140,-*

1.565,2.270,-*

Alleen in combinatie met accessoirepakket CLASSIC.
* De korting geldt alleen als u het hele pakket selecteert. Bij het kiezen van afzonderlijke opties
geldt de officiële artikelprijs.
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Prijsvoordeel totale accessoirepakket
Gereduceerde totaalprijs

Meerprijs los accessoire (incl. BTW)

Serieaccessoires voor alle RF1 modellen
• Carrosserie van glasvezelversterkte kunststof (GFK) met ingebouwde,
grote Tourback-kofferruimte voor alle RF1 modellen
• Sportline voorvork Ø 70 mm met Bilstein-gasschokdempers, instelbaar
• Body van polyester versterkt kunststof in: Meloengeel, Rubinrood,
Marineblauw, Zuiverwit
• Sportzitting in zwart (bij 201 pk en automaat turbo met RF1 Turbo-letters)
• Wielset „Star“ met voorband 180/55 ZR 17 op aluminium velg (5 J x 17)
en achterbanden 255/45 ZR 17 op aluminium velg (8,5 J x 17) in zilver
• Frame met Bilstein-gasschokdempers, instelbaar

exclusive 3

ST

GT/LT

Gelakt in speciale kleur: uni
Achterspoiler gelakt in speciale kleur
Achterdiffuser gelakt in speciale kleur
Pedaal met praktische snelverstelling „QuickChange“
Navigatievoorbereiding (12V-stopcontact)
Tweetonige hoorn
Comfortzitting „R-Edition“ voor, en passagierszitting
in de kleur grafiet met dubbel, wit stiksel
Auchteruitrij waarschuwing
Akoustische knipperlicht waarschuwer
Stoelverwarming

1.050,250,—
320,145,180,-

1.050,250,250,320,145,180,-

285,570,105,345,-

285,570,105,345,-

Prijsvoordeel totale accessoirepakket
Gereduceerde totaalprijs

1.600,1.650,-*

1.725,1.775,-*

Meerprijs los accessoire (incl. BTW)

Alleen in combinatie met accessoirepakket CLASSIC + DYNAMIC.
* De korting geldt alleen als u het hele pakket selecteert. Bij het kiezen van
afzonderlijke opties geldt de officiële artikelprijs.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rem- en Koppelingspedaal* in zwart
Sportuitlaatgasinstallatie van RVS
Dubbel-circuit integraal remsysteem
Remdrukbekrachtiger
Hoofdschijnwerper en extra schijnwerper H4/H3
Koplampsteun van gepolijst roestvrij staal
Stuurstang ″Tour″ van roestvrij rvs gepolijst
Waarschuwingsknipperlicht
Toerenteller

R-EDITION 3

•
•
•
•
•
•
•

* vervalt bij automatische varianten

ST

GT/LT

Gelakt in speciale kleur „R-Edition“
Achterspoiler gelakt in speciale kleur
Achterdiffuser gelakt in speciale kleur
Pedaal met praktische snelverstelling „QuickChange“
Navigatievoorbereiding (12V-stopcontact)
Tweetonige hoorn
Comfortzitting „R-Edition“ voor, en passagierszitting
in de kleur grafiet met dubbel, wit stiksel
Stuurstang ″Style″ van roestvrij rvs gepolijst of gelakt
Lak-sierpakket „R-Edition“
H+R Sport-stabilisator voor achteras

1.050,250,—
320,145,180,-

1.050,250,250,320,145,180,-

285,405,225,-4
705,-

285,405,225,-4
705,-

Prijsvoordeel totale accessoirepakket
Gereduceerde totaalprijs

1.565,2.000,-*

1.685,2.130,-*

Meerprijs los accessoire (incl. BTW)

Alleen in combinatie met accessoirepakket CLASSIC + DYNAMIC.
Alleen verkrijgbaar in combinatie met volledig accessoirepakket.
* De korting geldt alleen als u het hele pakket selecteert. Bij het kiezen van
afzonderlijke opties geldt de officiële artikelprijs.
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Dagkilometerteller
Voltmeter
Watertemperatuurmeter
Achteruitkijkspiegel met zwarte kunststofbehuizing
Klok
Handgereedschapsset
Eerste-hulpkit met gevarendriehoek

BLACK LINE 3

Meerprijs los accessoire (incl. BTW)

GT	ST/LT

Gelakt in speciale kleur „Black Line“
Achterspoiler gelakt in mat zwart
Achterdiffuser gelakt in mat zwart
Pedaal met snelverstelling „QuickChange“ in mat zwart
Navigatievoorbereiding (12V-stopcontact)
Tweetonige hoorn
Comfortzitting „R-Edition“ voor, en passagierszitting
in de kleur grafiet met dubbel, wit stiksel
Stuurstang ″Style″ in mat zwart
Sierstrip achterklep in mat zwart
Sportline voorvork in mat zwart
Koplampsteun van roestvrij staal in mat zwart
Turbo-luchtscoops links en rechts in mat zwart
Velgen voor en achter in mat zwart
Hoofdschijnwerper en extra schijnwerper in mat zwart
Passagierreling in mat zwart
Roadster-beugel in mat zwart
Helder voorknipperlicht in mat zwart
Zij-impactbescherming met mat zwarte beschermfolie

1.050,250,250,320,145,180,-

1.050,250,250,320,145,180,-

285,215,145,225,145,105,380,310,70,70,35,335,-

285,215,145,225,145,—
380,310,70,70,35,335,-

Prijsvoordeel totale accessoirepakket
Gereduceerde totaalprijs

1.965,2.550,-*

1.910,2.500,-*

Alleen in combinatie met accessoirepakket CLASSIC + DYNAMIC.
* De korting geldt alleen als u het hele pakket selecteert. Bij het kiezen van
afzonderlijke opties geldt de officiële artikelprijs.
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Bi-Colour
voor Jouw

Gelakt in standaardkleur: Meloengeel, Rubinrood, Marineblauw, Wit
Gelakt in speciale kleur: uni
Gelakt in speciale kleur: „R-Edition“ / „Black Line“
Gelakt in speciale kleur: metallic of pareleffect
Gelakt in gewenste kleur metallic of pareleffect
Bi-Colour houdt in een tweetonig spuitwerk van het body
Achterspoiler gelakt in speciale kleur
Achterdiffusor gelakt in speciale kleur
Luchtinlaten gelakt in speciale kleur
Lakbeschermingsfolie, transparant
Sierstrip achterklep in zwart of wit

Zittingkleuren	

cl
R-E usivE
d
Bl ition
ack
Line

Meerprijs los accessoire (incl. BTW)

Ex

Carrosseriekleuren	

Se
rie
a
Cl cces
as
s
sic oires
Dynam
ic

Kleuren

0,1.050,1.050,1.525,1.810,2.320,250,250,355,285,145,-

Meerprijs los accessoire (incl. BTW)

Tweekleurige zittinghoes
(bij turbo modellen met RF1 Turbo-letters)

- 1.050,0,0,475,760,1.275,0,0,355,285,145,-

ST-2	ST-3

GT	LT-2	LT-3

310,-

310,-

380,-

310,-

380,-

persoonlijke Style!
BI-Colour. Kies je hoofd- en contrastkleur
uit het Rewaco kleurengamma. De kleuren
kunnen als volgt worden verdeeld:
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02

03

04

RF1 GT

RF1 ST-2

02
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03

02

06
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09
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01
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RF1 LT-2
07

02

03

11

10

09

08
01
04

11

13
12
12
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Carrosserie		
Hoofdkleur
Spatbord voor
Binnen (midden) contrastkleur
Buiten
hoofdkleur
Tankafdekking
Boven (midden) contrastkleur
Zijkant
hoofdkleur
Luchtinlaat carrosserie
Contrastkleur of hoofdkleur
Deksel servicevak (GT)
Contrastkleur of hoofdkleur
Turbo-scoop (GT)
Contrastkleur of hoofdkleur
Deksel helmkoffer (LT-2)
Contrastkleur of hoofdkleur
Bodem helmkoffer (LT-2)
Contrastkleur of hoofdkleur
Kofferdeksel
Contrastkleur of hoofdkleur
Motordeksel
Contrastkleur of hoofdkleur
Spoiler		
Contrastkleur of hoofdkleur
Diffusor		
Contrastkleur of hoofdkleur
Behuizing achterlichten (GT / LT)
Contrastkleur of hoofdkleur
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Wielen

Aluminium wielset STAR 1

Zilver

Zwart

SLC-Chrome-Look

Voorband, 180/55 ZR 17 op aluminium velg (5 J x 17) en
achterbanden, 295/35 ZR 18 op aluminium velg (11 J x 18) in zilver
Voorband, 200/50 ZR 17 op aluminium velg (5 J x 17) en
achterbanden, 295/35 ZR 18 op aluminium velg(11 J x 18) in zilver
Voorband, 200/50 ZR 17 op aluminium velg (5 J x 17) en
achterbanden, 295/35 ZR 18 op aluminium velg (11 J x 18) in zilver
Voorband, 200/50 ZR 17 op aluminium velg (5 J x 17) en
achterbanden, 295/35 ZR 18 op aluminium velg (11 J x 18) in SLC-Chrome-Look
Voorband, 200/50 ZR 17 op aluminium velg (5 J x 17) en
achterbanden, 335/30 ZR 18 op aluminium velg (11 J x 18) in zwart
Voorband, 200/50 ZR 17 op aluminium velg (5 J x 17) en
achterbanden, 335/30 ZR 18 op aluminium velg (11 J x 18) in SLC-Chrome-Look
Spuitwerk aluminium velgen STAR in de rewaco kleuren		

Aluminium wielset R-EDITION 1		

Zwart

SLC-Chrome-Look

Voorband, 200/50 ZR 17 op aluminium velg (5 J x 17) en
achterbanden, 305/30 ZR 19 op aluminium velg (11 J x 19) in zwart
Voorband, 200/50 ZR 17 op aluminium velg (5 J x 17) en
achterbanden, 305/30 ZR 19 op aluminium velg (11 J x 19) in SLC-Chrome-Look
Spuitwerk aluminium velgen R-Edition in de rewaco kleuren		

3-delige aluminium wielset STYLE 1

Gepolijst

Gelakt

Voorband, 200/50 ZR 17 op 3-delige aluminium velg (5,5 J x 17) en
Achterband, 335/30 ZR 18 op 3-delige aluminium velgen (12 J x 18) in gepolijst
Spuitwerk aluminium velgensterren STYLE in de rewaco kleuren

SPECIALS

Meerprijs (incl. BTW)

705,785,1.060,1.180,1.775,-

+12 cm

Overige
opties
ST-spatbord „FX-style“

XXL-Frameverlenging

Voetsteunen

Meerprijs (incl. BTW)

ST-spatbord „FX-style“ met LED-achterlichten in helder glas (alleen verkrijgbaar voor ST-modellen) 1 465,XXL-Frameverlenging van 12cm. Voor bestuurders met een lengte van 1,9 meter of langer
1.180,Voetsteunen, instelbaar
345,Bagagedrager
350,Aanhangerkoppeling voor een aslast van max. 280 kg
820,Schijnwerper voor achteruitrijden 3
190,Mistachterlicht 3
190,Muziekinstallatie met luidsprekersysteem (radio/cd/MP3-speler/USB)
1.535,Motorfiets-Navigatie
820,Safety-System I (elektronische wegrijdblokkering)
500,Safety-System II (Alarm met Bewegingssensor / Allen in combinate met Safety-System I)
225,-

1.895,590,-

Ombouw voor gehandicapten	

Meerprijs (incl. BTW)

1.775,-

Rem per hand bediend

Rem met twee circuits, per hand bediend, met servo ondersteuning 3
Smalle zij-impactbescherming met rolstoeluitsparing

Smalle bescherming

Meerprijs (incl. BTW)

1.890,0,-4

1.895,590,-

Meerprijs (incl. BTW)
1

2.370,590,-

2
3
4

De banden 335/30 ZR 18 en 305/30 ZR 19 kunnen alleen in combinatie met het spatbord „FX-Style“ worden gebruikt.
Niet in combinatie met LED-achterlichten
Alleen in combinatie met R-Edition hoogrendements remsysteem
Vanaf accessoirepakket CLASSIC

BikeConversions
1

Motorvarianten en basisprijzen

CT 800 S

Motor typ
805 ccm 2-cilinder v-motor, 39 kW (53 pk)

EUR incl. BTW

25.030,-1

CT 1700 V

Motor typ
1731 ccm 2-cilinder v-motor, 66 kW (90 pk)
1

EUR incl. BTW

32.700,-1

Alle aangegeven prijzen zijn vrijblijvende adviesprijzen af magazijn van de

importeur, in euro, incl. BTW en B.P.M., excl. afleverings- en legeskosten.
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Accessoire
Comfort & Styling	

Meerprijs (incl. BTW)

Geïntegreerde kofferruimte
Topcase met rugsteun
Armsteun voor de passagier
Topcase „Comfort“ met rugsteun
en armsteun
Beenbeschermbeugels
Windscherm
Dubbele koplampen
Achteruit		
Safety-System I (elektronische wegrijdblokkering)
Safety-System II (Alarm met Bewegingssensor /
Allen in combinate met Safety-System I)
RVS cover voor zijstandaard

CT800S	
730,-

—

430,-2

—

—
230,-

1.185,230,-

380,-

—

500,-3

500,-3

1.095,-

Standaard

CT1700V

4

475,-

475,-

240,-

240,-

— Niet beschikbaar

Alleen voor de CT1700V
leverbaar!
Chassis & remmen

CT800S	

Meerprijs los accessoire (incl. BTW)

CTAF (Hydropneumatisch actief Onderstel)
Dubbel-circuit integraal remsysteem
Schijfrem, voor / achter

Custom-kit

CT1700V

4

Kleuren
Carrosseriekleuren

Meerprijs (incl. BTW)

Fender met Mini-LED

2.095,-3, 5
2.010,-

Wielen
Banden & velgen

Meerprijs los accessoire (incl. BTW)

CT800S	

Meerprijs los accessoire (incl. BTW)

Voorband, 90/90-21 op aluminium velg
Voorband, 130/90-16 op spakenwiel
Achterbanden 205/55-16 op aluminium velg (7 J x 16), SLC-chroom-look
Achterbanden 215/55-16 op aluminium velg (7 J x 16), SLC-chroom-look
Achterbanden 255/40-17 op aluminium velg (9 J x 17)
Achterbanden 255/45-17 op aluminium velg (9 J x 17)
Spuitwerk aluminium velgen in de rewaco kleuren

Gelakt in kleur: zwart		

Gelakt in speciale kleur: uni		
Gelakt in speciale kleur: metallic of pareleffect		
Gelakt in gewenste kleur metallic of pareleffect		
Dekorstreep in het midden in Race White, Speed Yellow, Burn Orange, Fire Red,
Toxic Green, Sprint Blue, Silver en Black		

Zwart

Achterbanden 300/35-18 op aluminium velg „Star“ in SLC-Chrome-Look
of zwart gespoten incl. Custom-Fender met Mini-LED-verlichting,
beenbeschermbeugels en dubbele koplampen
Voorband, 200/50-17 op aluminium velgen “Star“ in SLC- Chrome-Look
of zwart gespoten

1.845,-

Standaard

3

SLC-Chrome-Look

620,-

900,1.030,465,-

CT1700V

—
—
—
—
625,-5
—

—
680,-3, 5

590,-

590,-

Standaard
Standaard

5
1

2
3
4
5

6

Alle aangegeven prijzen zijn vrijblijvende adviesprijzen af magazijn van de importeur, in euro,
incl. BTW en B.P.M., excl. afleverings- en legeskosten.
Niet in combinatie met Topcase „Comfort“
Alleen in combinatie met beenbeschermbeugels
Differentieel met mechanishe Achteruit
Alleen in combinatie met dubbele koplampen (volgens Richtlijn 2002/24/EG ist de werking van
de centrale koplamp niet toegestaan)
Alleen in combinatie met Topcase

— Niet beschikbaar

Overige opties
Ombouw voor gehandicapten	

Power-Shifter

Power Shifter (Handbediende schakeling met een drukknop)
Handbediende Rem met remkrachtversterker

Handbediende rem

Meerprijs (incl. BTW)

1.585,1.965,-6

Innovative triking

Alle aangegeven prijzen zijn vrijblijvende adviesprijzen af magazijn van de importeur, in euro, incl. BTW en B.P.M., excl. afleverings- en legeskosten. De in deze
prijslijst aangegeven prijzen zijn alleen van toepassing bij aankoop van een
nieuwe trike.
Van toepassing zijn de garantiebepalingen conform de algemene voorwaarden
van de fabrikant/importeur. Alle oude prijslijsten komen te vervallen bij het uitkomen van deze prijslijst. Prijswijzigingen en wijzigingen in de uitvoering voorbehouden. Drukfouten en technische wijzigingen voorbehouden.
Stand: 02/2016 (NL) • Printed in Germany
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