
PARTICULIERE PRIJSLIJST BATAVUS RIJWIELEN, INGAANDE 1 MEI '75 

HEEREN VEEN 
POSTBUS 515 
TEL. 05130-39123 (17 L.) 
TELEX NO. 46026 
BANKIER: 
AMRO-BANK N.V. 
GIRO 838920 

TYPE: MODEL: UITVOERING: 
PARTICU- 
LIERE PRIJS 
INCL. BTW 

LEVERBAAR IN: KLEUR: 
CODE 
MONT. 
UITV. 

BIJZONDERHEDEN: 

DIENST: FAVORIET R. — "Torpedo"- 
remnaaf. 

f. 416,— H. fr.h.: 23112' zwart C. Gelakte velgen, drie-
veerzadel, spaken nr. 12 
in achterwiel. 

TOUR: FAVORIET R. — "Torpedo"- 
remnaaf. 

f. 406,— H. fr.h.: 231/2" 
D. fr. h.: 22" 

zwart B. Verchroomde velgen. 

SPORT met 27" 
wielen 

CAMBRIDGE K.3 — knijpremmen 3-speed f. 545,50 H. fr.h.: 24" 
D. fr.h.: 21" 

bronsgroen 
metallic bruin 

I Roestvrij stalen velgen. 
Metalen kettingkast met 
chroom sierplaat. 
Brooks zadel type B66. 
Alum. stuurpen met 
verzonken expenderkop. 
Chroom drager met 
verende klem. 

SPORT met 26" en 
28" wielen 

F. DUTCHMAN R. — "Torpedo"- 
remnaaf. 

K.3 — knijpremmen 3-speed 

f. 431,— 

f. 481,— 

H. fr.h.: 22" 
D. fr.h.: 22" 
parallelfr. 

zwart, 
metallic bruin, 
groen, A. 

Roestvrij stalen velgen, 
para tweetint banden, 
sierkettingkast, 

R.2 — 2-v. Automatic remnaaf f. 472,— in 26" wielm. Extra voor: groen en 
T. —trommelremmen met 

trekstangen 
f. 524,25 

H. fr.h.: 231/2" 
metallic bruin f. 12,50 
Uitvoering: R.2 alleen 

T.3 — idem met trommelrem. 
3-speed 

f. 552,— D. fr.h.: 22" 
parallelfr. 
in 28" wielm. 

leverbaar in de uitvoering 
met 28" wielen. 

R. — "Torpedo"- 
remnaaf. 

T. —trommelremmen met 
trekstange n. 

f. 431,— 

f. 524,25 

D. fr.h.: 22" 

m. lage instap 

zwart 
metallic bruin 
groen 

B. 
Roestvrijstalen velgen, 
para tweetint banden, 
sierkettingkast. 

T.3 — trommelremmen 
3-speed 

f. 552,— in 28" wielen Extra voor: groen en 
metallic bruin f. 12,50 

SPORT 
met 26" wielen 

BATO R. — "Torpedo"-remnaaf 
R.2 — 2-v. Automatic remnaaf 

f. 329,50 
f. 370,50 

H. fr.h.: 221/2" 
D. fr.h.: 22" 

zwart, 
groen, 

Extra voor: groen en 
metallic groen f. 12,50 

K. — knijpremmen f. 343,— m. parallelfr. metallic groen, D. metallic rood f. 15,—
K.3 — knijpremmen 3-speed f. 379,50 metallic rood. 

SPORT 
met 28" wielen 

BATO R. — "Torpedo"-remnaaf 
R.2 — 2-v. Automatic remnaaf 

f. 329,50 
f. 370,50 

H. fr.h.: 231/2" 
D. fr.h.: 22" 

zwart, 
groen, D. 

Extra voor: groen, 
metallic groen en metallic 

K. — knijpremmen f. 343,— m. parallelfr. metallic groen bruin f. 12,50 
K.3 — knijpremmen 3-speed f. 379,50 metallic bruin. 

R,. — "Torpedo"-remnaaf f. 329,50 D. fr.h.: 22" 
m. lage instap 

zwart, 
groen, 
metallic bruin. 

- 
D. 

,Extra voor: groen en 
metallic bruin f. 12,50 

SPORT 
met 26" wielen 

ASCOT R. — remnaaf 
K. — knijpremmen 

f. 289,— 
f. 302,50 

H. fr.h.: 221/2" 
D. fr.h.: 22" 

zwart, 
groen, E 

Extra voor: groen en 
metallic blauw f. 12,50 

K.3 — knijpremmen 3-speed f. 339,— m. parallelfr. metallic blauw 
Durolon-bruin. 

SEMI 
LICHTGEWICHT 
SPORT 
met 27" wielen 

SPRINT-RACE K.5 — knijpremmen met 
5-v. derailleur 

f. 434,— H. fr.h.: 221/2" 
en 24" 

bronsgoud, 
transparant groen 
flamboyant rood. 

H. 
uitvalnaven, verchroomde 
vorkpunten, centerpull 
raceremmen met safety 
levels, kettingscherm en 
spaakbeschermer. 

SPRINT-RACE K.10 —knijpremmen met f.499,— H. fr.h.: 221/2" bronsgoud, alsbovendochtevensmet: 
SPECIAL 10-v. derailleur en 24" transparant groen 

flamboyant rood. 
H. alum. spieloos cranckstel, 

stuur met alum. bocht en 
stuurpen met verzonken 
expanderkop. 

SPRINT-TOUR K.3 — knijpremmen 3-speed f. 420,— H. fr.h.: 221/2" 
en 24" 

bronsgoud, 
D. 

kettingscherm. 
K. 5 met 

K.5 —knijprem men 
s-v.derail. 

f. 424,— metallic bruin. spaakbeschermer. 

K. — knijpremmen f. 385,50 D. fr.h.: 21" bronsgoud, D. Als boven. 
K.3 — knijpremmen 3-speed f. 420,— bronsgroen, 
K.5— knijpremmen 5-v. derail. f. 424,— metallic bruin. 

GEZINS- EN 
VOUWFIETSEN 

PASSAN TWIN 
(deelfiets) 
wielm. 22 x 1.3/8 

R. — remnaaf f. 342,— één model 
fr.h.: 171/2" 

groen, oránje, 
bruin. F. 

PASSAN 
(gezinsfiets) 
wielm. 22 x 1.3/8 

R. — remnaaf f. 315,— één model 
fr.h.: 171/2" 

groen, oranje, 
bruin. F. 

PASSAN-20 
(meegroeifiets) 
wielm. 20 x 1.75 

R. — remnaaf f. 247,— één model 
fr.h.: 16" 

oranje, 
violet —

JEUGD- EN 
KLEUTERFIETSEN 

TOPPER-20 
wielm. 26 x 1.3/8 

R. — remnaaf f. 264,— H. fr.h.: 20" 
D. fr.h.: 20" 
m. parallelfr. 

rood, 
metallic groen. G. 

JUNIOR-18" 
wielm. 24 x 1.3/8 

R. — remnaaf f. 230,— Jo. fr.h.: 18" 
Me. fr.h.: 18" 
m. parallelfr. 

rood, 
metallic groen. —

PASSAN-MINI 
wielm. 18 x 1.3/8 

R. — remnaaf f. 209,50 één model 
fr.h.: 14" 

oranje, 
violet. 

—

CODE MONTAGE-
UITVOERING: 

Code 646 B 

A.: lamp, slot, jasbeschermer, 
pomp, spatlap, snelbinder, 
sierbeugel en stander. 

B.: lamp, slot, jasbeschermer, 
spatlap, snelbinder, sier-
beugel en stander. 

C.: lamp, slot, jasbeschermer, 
spatlap, snelbinder en 
stander. 

D.: lamp, slot, jasbeschermer, 
pomp en stander. 

E.: lamp, slot, jasbeschermer 
en pomp. 

F.: lamp, slot en stander. 
G.: slot, jasbeschermer en 

pomp. 
H.: lamp, slot, pomp en 

stander. 
I.: lamp, slot, jasbeschermer, 

oomo, soatlao en stander. 

De jeugd- en kleuterfietsen 
worden ZONDER toebehoren 
geleverd met uitzondering van 
de "TOPPER-20"-fietsen. 

hierbij vervalt 
onze prijslijst 

van 1 januari 1975 

ALLE PRIJZEN ZIJN INCL. B.T.W. EN VRIJBLIJVEND 


