


Meer dan wat ook waar de laatste 
overgebleven grote Trike fabrikanten 
BOOM Trikes en Rewaco zich zorgen 
over maakten in de afgelopen jaren, 
is ‘the next big thing’ in de Trike in-
dustrie – de kwestie van de automati-
sche transmissie. Om te beginnen 
ondersteunden zij het idee van een 
ontwikkelingssamenwerking, wat 
resulteerde in de  
Rewaco RF1 GT 2.0 ATM en de Boom 
Mustang 2.0 automaat.  Ze werden 
allebei aangedreven door een 2.0-
liter motor met vier-versnellingen 
automatische transmissie van Peu-
geot (140 pk).  Met andere woorden, 

beide fabrikanten gebruikten dezelf-
de krachtige motor met een hoog 
koppel voor hun Trike. Maar de tijd 
heeft sindsdien niet stil gestaan. 
BOOM bleef trouw aan zijn Europese 
ontwikkelingspartner Peugeot en 
voegde nog een vier-versnellingen 
automatische transmissie toe met 
een wat kleinere Franse 1,6 liter mo-
tor (115 pk). Rewaco is verder ge-
gaan met een gemengd Belgisch/
Aziatisch design, wat resulteerde in 
de zeven-versnellingen riem-
transmissie ontwikkeld door Punch 
Powertrain met een 1,5 liter (110pk) 
Mitsubishi motor (ook optioneel ver-

krijgbaar als turbo versie met 140 
pk). Totaal verschillende ontwerpen, 
maar beide met hetzelfde doel: niet 
meer hoeven schakelen, alleen maar 
genieten.  
Maar laten we eerlijk zijn, als produ-
centen mensen uit het bedrijfsleven 
uitnodigen om hun nieuwste serie 
modellen uit te proberen, is het altijd 
onder ideale omstandigheden. Want 
ze willen natuurlijk dat hun pro-
ducten stralen (en verkopen). Een 
geweldige locatie, ideale weersom-
standigheden en een perfecte weg 
voor een vergelijking van de Rewaco 
automaat versus de BOOM automaat 

(maar is een start- en landingsbaan 
voor vliegtuigen, om maar wat te 
noemen, echt een reflectie van nor-
male weg condities die een Trike rij-
der bij dagelijks gebruik tegenkomt?) 
en dan nog slechts gedurende 1 en-
kele dag. Dit is natuurlijk wel vol-
doende om te bepalen of een bepaald 
voertuig of concept je aanspreekt, 
maar is het echt voldoende om uit te 
maken of het mooie uiterlijk werkelijk 
bestand is tegen de zware condities 
van het dagelijks gebruik? Zeer waar-
schijnlijk niet. Met een oppervlakkige 
test is het gewoon niet mogelijk om 
meer te doen dan even te proeven. 

Lange duur testen zoals gewoonlijk 
bij motorfietsen wordt uitgevoerd 
leveren een beter beeld op. Maar de 
trike fabrikanten stellen geen Trikes 
ter beschikking voor testen die enige 
maanden duren en waarbij tiendui-
zenden kilometers worden afgelegd. 
Alleen al vanwege de tijd is het ge-
woon niet mogelijk om zulke testen 
uit te voeren. Maar er zijn Trikes die 
precies die dagelijkse ontberingen 
doorstaan: huurtrikes. Deze rijden 
meer dan 30.000 km gedurende het 
hele seizoen, en ze rijden over berg-
passen, snelwegen, provinciale we-
gen en ook landweggetjes. Ze moe-

ten tijdens alle weersomstandighe-
den presteren met wisselende be-
stuurders, en ze worden meestal niet 
zo vriendelijke behandeld. En als ze 
dan weer terug zijn in de werkplaats 
tonen ze welke Trike fabrikanten niet 
alleen hun kwaliteit beloven maar het 
ook waarmaken. 
En tegen deze achtergrond doen we 
verslag van onze persoonlijke erva-
ringen met een Rewaco RF1 GT 1.5 
Automaat en een Mustang 1.6 Auto-
maat in het dagelijks gebruik bij onze 
verhuurders. 

Vergelijking van Trikes met automaat 
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De motoren 
Krachtige, zuinige motoren zijn tegenwoordig deel van de Trike fa-
brikant zijn standaard repertoire. Dit geldt ook voor de relatief nieu-
we automatische trikes. 
Rewaco zijn krachtbron in de RF1 GT, ST en LT modellen is een in 
China gebouwde 1,5 liter MIVEC vier-cilinder-in-lijn motor gemaakt 
door Mitsubishi, met 110 pk en een maximum koppel van 145 Nm. 
MIVES staat voor Mitsubishi Innovative Valve Timing Electronic 

Transmissie 
De automatische transmissie vormt het 
hart en tegelijkertijd het grootste verschil 
tussen de automatische modellen van 
de twee fabrikanten. 
BOOM gebruikt een koppelomvormer in 
de automatische transmissie, terwijl Re-
waco een CVT riem-transmissie ge-
bruikt. Het riem-transmissie systeem 
maakt gebruik van een metalen riem die 
loopt tussen twee conische variabele 
poelies. 
Door de afstand te variëren tussen de 
twee conische poelies varieert ook de 
diameter van de conische schijven 
waarop de band loopt en op zijn beurt 
de transmissie verhouding. 
Theoretisch zijn onbeperkte overbren-
gingsverhoudingen mogelijk, maar 
Punch Powertrain beperkt dit tot zeven 
standen in de VT2, zodat de snelheid 
van de motor niet te ver vooruit loopt op 
de snelheid van het voertuig. (dit feno-
meen is onder scooterrijders bekend als 
“het rubberen band effect”). Tractie 
wordt geproduceerd door een meervou-
dige natte schijf koppeling. Een nadeel 
hiervan is dat de koppeling de neiging 
heeft om oververhit te raken wanneer 
men heel langzaam een heuvel op rijdt. 
Daarnaast is de latente tijd tussen het 
loslaten van het gaspedaal, naar bene-
den schakelen en remmen veel te lang, 
wat met name tijdens het rijden in een 
konvooi het risico op een aanrijding van 
achteren kan vergroten. 
In Europa hebben CVT versnellingsbak-
ken maar een klein marktaandeel en 
pogingen om ze toe te passen in de Au-
di multitronic of de Ford Durashift heb-
ben niet geholpen om het gebrek aan 
acceptatie onder klanten te vergroten. 
Hun levensduur is simpelweg te kort. 
Alleen in het tweewieler segment wor-
den ze redelijk vaak gebruikt. 
Maar in Azië, waar de VT2 ook wordt 
geproduceerd, is het een ander verhaal. 
Daar gebruikt een op de drie van alle 
automatische versnellingsbakken in klei-
ne auto’s een riemoverbrenging. 
Als het gaat om volledige automatische 
transmissie zijn koppelomvormers van 
het soort zoals BOOM die ook gebruikt 
nog steeds de eerste keuze van de Eu-
ropeanen en Amerikanen. Veranderin-
gen in overbrengingsverhouding worden 
conventioneel uitgevoerd, een combina-
tie van planeetwielmechanisme met 
meerdere koppelingslamellen en meer-
dere gevoerde koppelingsplaten Tractie 
wordt geproduceerd door een koppel-
omvormer, met als voordelen minder 
slijtage en een verhoogd koppel.  
Beide fabrikanten bieden voor hun mo-
dellen een handschakel modus, zodat 
de versnellingen handmatig geselec-
teerd kunnen worden. 
Rewaco gebruikt hiervoor zijn eigen ont-
worpen schakel-ring. Deze is bedoeld 

De onderhoudsopening van de Rewaco is niet 
ontworpen voor grote armen 

Control System, een variabele kleppentiming controller voor meer kracht en koppel, dat ook brandstof bespaart. Een 
soortgelijk systeem, de VTi (Variable Valve Lift en Timing Injection) ontwikkeld door BMW en Peugeot en uit de buurt 
van Lille in Frankrijk komt, wordt gebruikt in de 1.6-liter VTi Peugeot viercilinder inline-motor met 115 pk en een 
maximaal koppel van 150 , die BOOM heeft ingebouwd in de Mustang. 
Beide motoren zijn daarom het nieuwste van het nieuwste. Trike-rijders kunnen zich verheugen op een laag brand-
stofverbruik, terwijl verhuurbedrijven en eigenaren de lagere onderhoudsintervallen zullen waarderen. 

De hydraulische lift  (Hubmatic) bij de Boom zorgt er voor dat de motor en alle 

componenten eenvoudig bereikbaar zijn  

De Rewaco heeft een dubbele draagar-
men met Bilstein onderstel 

Moderne geavanceerde aluminium 

draagarmen met Bilstein onderstel bij 

de Boom   

Zijdelingse bescherming bij een botsing 
bij de Rewaco 

Beenbeugel en bagageframe bij de 
Boom 

De Rewaco heeft een trapeze voorvork 
met één centraleschokbreker 

Schommelvoorvork met verschoven 
korte schommelarm met twee schokbre-
kers 
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om met de duim te bedienen, maar in de 
praktijk blijkt dat men hier in het algemeen 
twee vingers voor nodig heeft, zeker met 
handschoenen aan. 
BOOM maakt voor het schakelen gebruik 
van een conventionele versnellingspook 
unit met twee knoppen. Maar ook hier kan 
je beter geen dikke vingers hebben. 
Wat beide gemeen hebben is dat je niet 
langer je handen van het stuur hoeft te 
halen tijdens het rijden. Dit is een aanzien-

lijke pluspunt in 
rijplezier, veiligheid en comfort, in het 
bijzonder wanneer je over bergpassen 
rijdt. 
Beide modellen schakelen onberispelijk, 
met een licht waarneembaar verschillen 
in het schakelen door de verschillende 
concepten. De Rewaco schakelt duidelijk 
en consequent, terwijl bij BOOM de scha-
kelovergangen waarneembaar zijn. 
Maar ze hebben één ding gemeen - als 

je 
er eenmaal aan gewend bent wil je nooit 
meer zonder. 
 
Voor wat betreft het rijplezier is de kwali-
teit van de beide automatische versnel-
lingsbakken gelijk, maar vanuit een tech-
nisch oogpunt bieden ze totaal andere 
startcondities. CVT of koppelomvormer 
volautomatische transmissie - dit is zeker 
meer een kwestie van smaak dan van 

technologie. Maar misschien speelt patri-
ottisme ook een rol, omdat de motoren 
en versnellingsbakken voor BOOM in 
Europa zijn gemaakt, terwijl Rewaco ze 
uit China haalt, waardoor zij al de halve 
wereld rond zijn geweest voordat ze zelfs 
op de weg zijn geweest. 
Helaas zal het wel een paar jaar duren 
voordat we er achter komen welke van 
de twee varianten robuuster is. 
 

Frame / vering 
Onderzoek van het chassis onthult een 
ander merkbaar verschil. Hoewel beide 
fabrikanten een kokerprofiel frame ge-
bruiken met Bilstein schroefset vering en 
een in het midden opgehangen motor, 
zijn de uitvoeringen totaal verschillend. 
BOOM maakt gebruik van gegoten alumi-
nium enkele draagarmen, ontworpen mer 
CAD voor specifiek gebruik in trikes. 
Rewaco maakt gebruik van een gelaste 

dubbele wishbone constructie van stalen 
buizen. 
Met de enkele draagarmen, hebben de 
wielen wat toespoor en een negatieve 
camber, die het rijgedrag in bochten ver-
betert. 
Met de dubbele wishbone is de camber 
instelbaar, maar niet het spoor. 
De wishbone heeft slechts rubber lagers 
in de draagplaat montage van de wiel-
naaf, hierdoor heeft Rewaco aanzienlijk 

Einddempers Rewaco Boom is leverbaar in verschillende designs; het optionele “sound”” 
uitlaatsysteem kan het geluid electronisch veranderen van sonoor 

Ongeventileerde remschijven bij Rewaco Inwendig geventileerde remschijven bij Boom 
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hardere vering, die de oneffenhe-
den van het wegdek direct overdra-
gen aan de rijder en zijn wervels. 
De duo passagiers voelen dit nog 
meer omdat ze een heel andere 
zithouding hebben, dit hebben wij 
meerdere malen gehoord van onte-
vreden duo passagiers bij het terug-

brengen van hun trike. 
De achteras van BOOM is veel be-
ter in het absorberen van stoten en 
andere oneffenheden, dit komt 
deels door de rubberen lagers die in 
het wiel toegevoegd zijn en het 
komt anderzijds door de aanzienlijk 
grotere uitslag van de dempers. 

het wegdek. 
Boom plaatst twee veerelementen 
in zijn comfort voorvork, uitgevoerd 
als een schommel vork met een 
verschoven korte swing arm. Bij 
lage snelheden is dit wat traag, 
maar bij hogere snelheden zorgt dit 
voor een ongelofelijke spoor stabili-
teit en het absorbeert de meeste 

De voorwielophanging van de Rewaco 
is uitgevoerd met Sportline voorvork 
buizen met een centraal veerelement 
met de bouw van een ligger vork. De 
hanteerbaarheid is goed en gevoelig, 
maar heeft bij hoge snelheden licht de 
neiging om onrustig te worden en te 
springen in reactie op oneffenheden in 

stoten zonder problemen. 
Het is ook waard om te vermelden 
dat, ondanks de grotere wielbasis, 
de BOOM een kleinere draaicirkel 
heeft. Dit komt omdat de Sportline 
voorvork van Rewaco een beperkte 
draaihoek heeft. 
Beide ophangingen zijn zonder enig 
probleem geschikt voor zowel de 

ambitieuze rijder als de toerrijder, en ze 
verschillen als dag en nacht van de Ke-
ver trikes uit vervlogen tijden. 
Echter, voor wat betreft vering en com-
fort moet Rewaco zijn nederlaag accep-
teren, zoals we ook unaniem horen van 
de verschillende huurders. 
 

 

Rewaco heeft een nieuw instrumentenpaneel in 2016 op de 
markt gebracht, het vorige model is hier afgebeeld 

Rewaco: externe remschijf met CNC-gefreesde Spiegler-

remtechniek remklauw en 5.5Jx17 aluminium velg  

Centrale elektronica met besturingsapparaten en zekeringskast 
in de Rewaco 

Boom: in het velgbed liggende remschijf met Grimeca rem-
klauw en 5.5Jx17 aluminium velg, het voordeel in natte omstan-
digheden is een betere respons 

De tankdop bij de Boom is stevig en een echte blikvanger en 
wordt geopend door op een verborgen hendel te drukken 

De toegang tot de tank van de Rewaco is verborgen onder een 
afsluitbaar kantelbaar deksel, die samen met de armleuning 

“State-of-the-art” VDO instrumenten op de Boom zijn overzich-
telijk en gemakkelijk te lezen 

De kofferbak van de Rewaco heeft een dubbel deksel –  
twee is beter dan een 

De comfort zetels van de Boom zijn stevig vastgeklonken en 
regenwater kan via openingen worden afgevoerd. 

De Rewaco heeft uitneembare zitkussens en een onderhoud 

luik bevindt zich onder de vastgeschroefde zitplaats  

De enorme kofferbak van de Boom wordt gesloten met een 
waterdicht deksel – die voldoet aan de auto standaard 

…en het equivalent in de Boom – keurig netjes opgeruimd en 

waterdicht 
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De body 
Het is bekend dat smaken verschil-
len, maar we kijken hier niet naar de 
vormgeving en het design, we zijn 
alleen geïnteresseerd in functionali-
teit en vakmanschap. In het kader 
van vakmanschap, maatnauwkeu-
righeid en afwerking heeft Rewaco 
een streepje voor, maar BOOM 
heeft wel potentieel. 
Een kofferbak hoort tegenwoordig 
tot de standaard uitrusting. Wat wel 
een beetje lastig is, is het ingewik-
kelde sluitsysteem van de Rewaco 
GT kofferbak. Het duurt vier stappen 
voordat de kofferbak open is (open 
het dashboardkastje, hendel omha-
len, buitenste klep openen, dan de 
binnen klep er tegenaan zetten) en 
net zoveel stappen terug om hem 
weer te sluiten. Dat is te ingewik-
keld. 
De afneembare zitkussens zijn zeer 
handig, met name als het regent. 
Maar ze blijken niet van hoge kwali-
teit als u de in plastic verpakte bin-
nen kussens verwijdert. 
De bereikbaarheid van de techni-
sche componenten, zoals de motor, 
accu en rembekrachtiger, is slecht, 
er zijn gewoon niet genoeg service-
luiken. Voor wat betreft de bereik-
baarheid en mogelijk tot onderhoud 
leidt BOOM, omdat de gehele body 
hydraulisch gelift kan worden. 
De grote kofferbak van BOOM is 
geweldig, hoewel Rewaco de koffer-
bak van de nieuwe Tourback model-
len heeft vergroot. 
 
In de categorie “Body” verliest Re-
waco zijn duidelijke voorsprong die 
hij heeft opgebouwd met zijn vak-
manschap, door de moeilijke bereik-
baarheid van de technische compo-
nenten en de kleine kofferbak die 
ook nog eens zeer lastig te openen 
is. 

Vakmanschap / elektronica 
Blijkbaar heeft niemand, zelfs in het 
jaar 2015, zowel in Lindlar als in 
Sontheim, gehoord van waterdichte 
stekkers; hoe kan je anders verkla-
ren dat zoveel stekkerverbindingen 
niet van een waterdichte constructie 
gemaakt zijn? Hoewel steeds meer 
gebruik wordt gemaakt van water-
dichte Superseal stekkers, met na-
me in spatwater gevoelige gebie-
den, worden ze niet consequent toe-
gepast.  
De zekeringenbox in de BOOM is 
ingekapseld, en de kabelstrengen 
zijn netjes en methodisch aangelegd 
(en tot grote vreugde van elke werk-
plaats zijn ze niet alleen kleurgeco-
deerd maar ook met opschrift gela-
beld), terwijl de zekeringenbox in de 
Rewaco achter het bestuurdersza-
del is geplaatst en niet is ingekap-
seld. 
Persoonlijk ben ik niet zo blij met de 
open constructie van het gaspedaal. 
De VDO instrumenten die door 
BOOM zijn geïnstalleerd zijn de eer-
sten die geen condensatie vertonen 
na te zijn nat geregend en door de 
zon weer opgewarmd. Respect voor 
de Zwitserse leveranciers van deze 
onderdelen. 
 
Het instrumentenpaneel wordt door 
“diehard” Rewaco fans omschreven 
als “really cool”. Beide fabrikanten 
maken overvloedig gebruik van 
hoogglans roestvast staal. De vorm 
van de beenbeugel in de Rewaco is 
enigszins onhandig, je moet eerst 
op de beenbeugel gaan staan om 
op te kunnen stappen (of je moet 
een bijna-split maken), dit vergroot 
het risico op uitglijden in natte om-
standigheden of met slecht schoei-
sel. De gebogen beenbeugel van de 
BOOM heeft een veel ergonomi-
scher vorm. Bovendien gebruikt 

BOOM veel dikkere roestvaststalen 
buizen, wat het vakmanschap, en 
met name het uiteindelijke product, 
veel degelijker maakt. 
 

Kosten 
Feit is dat de Rewaco goedkoper is 
dan de BOOM. Dit is ongetwijfeld 
het gevolg van het verschil in pro-
ductie locaties en filosofieën. BOOM 
heeft zijn hele eindproductie in Sont-
heim en maakt gebruik van regiona-
le en Europese leveranciers. Re-
waco produceert zijn trikes in Polen 
en alleen de onderhouds- en de 
customize-afdelingen zijn gevestigd 
in Lindlar. Dat uit zich in lage prij-
zen. 
 
Echter, bij langdurig gebruik of bij 
verhuur spelen bijkomende kosten 
zoals onderhoud, slijtage, verzeke-
ring, enz. ook een belangrijke rol - 
met ander woorden, de totale be-
drijfskosten. En deze zijn lager bij 
BOOM. 

‘Automaat? Nee dank je, ik heb liever een handgeschakelde’ was de reactie van het 
merendeel van de klanten toen gevraagd werd of ze een automatisch model wilden 
uitproberen. Maar zodra ze het geprobeerd hadden waren ze niet meer te stoppen. 
Hun ervaring kan worden samengevat als: een brede grijns en ongebreidelde en-
thousiasme voor de “nieuwe” automatische modellen, vergezeld van de woorden: 
“we willen de volgende keer weer graag dezelfde, alsjeblieft”. 
Het resultaat is een win-win situatie – voor de klant, de dealer en de fabrikant. Of ze 
nu op een Rewaco of een BOOM reden, alle klanten waren tevreden over hun trike, 
zonder uitzonderingen. 
Ik wil benadrukken dat er tijdens het eerste jaar helemaal geen technische manke-
menten waren bij beide merken trikes bij onze verhuurders. Echter, beide fabrikan-
ten moeten hier en daar nog wel een paar aanpassingen maken voordat kan wor-
den gezegd dat het echt een perfecte automatische trike is geworden. 
Rewaco kende een goede start met zijn RF1 1.5 CVT automatische trike maar de 
BOOM 1,6 Mustang Automatic heeft hem niet alleen ingehaald, maar is hem zelfs 
met een extra mijl voorbij gegaan. Op het gebied van vakmanschap, elektra, vering, 
het gemak van 
onderhoud en de kwaliteit van de kofferbak, zou ik zeggen dat, in ieder geval op dit 
moment, BOOM zeker leidt.          S. Gut 
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1. Aandrijving             

(motoren en transmissie)  

3. Veiligheid 

4. Vakmanschap /           

waardevastheid 

 

6. Kosten 

2. Vering  

5. Dagelijks gebruik 

Electronic sound system 
 (niet leverbaar bij Rewaco)  

Koppel 

Tiptronic 

Vermogen 

Waardevastheid 

Versnelling overgang 

Geluid (serie) 

Onderhoudsvriendelijkheid 

Geschatte levensduur 

Totaal 

Totaal 

Rechtuit stabiliteit 

Achtervering 

Rijcomfort 

Stuureigenschappen 

Afstemming voorvork 

Stuurkracht & beheersbaarheid 

Totaal 

 Bodemspeling 

Terugslag 

Remwerking, achter 

Remwerking, voor 

Totaal 

Details 

Roestvast Stalen delen 

Frame en aanbouwdelen 

Elektronica / tellers 

Zittingen  

Body / pasvorm 

Totaal 

Op- en afstappen 

Openen body / kofferruimte 

Laadvermogen 

Bereik 

Bagageruimte 

Ergonomie bestuurder 

Ergonomie passagier 

Totaal 

Onderzoekskosten 

Aanschafprijs 

Onderhoudskosten 

Verbruik 

Belasting / verzekering 

Totaal 

Conclusie 

Conclusie 

Conclusie 

Conclusie 

Conclusie 

Conclusie 

Conclusie Max. 

punten  

Max. 

punten  

Max. 

punten  

Max. 

punten  

Max. 

punten  

Max. 

punten  

Max. 

punten  Beide motoren verschillen niet veel voor 
wat betreft vermogen en koppel. De Re-
waco transmissie van Punch Powertrain 
maakt een goede indruk en vordert soe-
pel tot topsnelheid Bij de BOOM koppel-
omvormer zijn schakelovergangen waar-
neembaar. 
Wie van een zwaarder geluid houdt heeft 
bij BOOM de mogelijkheid om een elek-
tronisch soundsysteem te bestellen. 
In totaal maakt de aandrijving van de 
BOOM een meer robuuste indruk. 

De zitplaatsen op beide trikes is uitste-
kend. Dit geldt voor zowel de bestuurder 
als de passagier. Het ontbreken van een 
hydraulische lift voor het openen van de 
body, een beenbeugel die het op- en af-
stappen bemoeilijkt, een kofferbak die 
kleiner is en lastig te openen en niet-
waterdichte zittingen zorgen er voor dat 
de Rewaco op de tweede plaats eindigt. 

De moderne aluminium ophanging van de 
BOOM, de significant langere achter veer-
weg en het waarneembare meer neutrale 
stuurgedrag leiden tot een duidelijke win-
naar in deze categorie. De Rewaco op-
hanging is prima voor sportief gebruik, 
maar te stug voor touring gebruik en lijkt 
enigszins wiebelig bij bochten die met 
wat hogere snelheid worden genomen. 

Trikerijden is een dure hobby. Beide tri-
kes die hier gepresenteerd worden heb-
ben een aanschafprijs van meer dan vijf-
endertig duizend euro. Rewaco wint met 
een lagere verkoopprijs maar verliest 
zijn voorsprong met zijn hogere onder-
houdskosten. Op het gebied van belas-
tingen en verzekeringen gaan de beide 
modellen gelijk op. 

Een echt verrassend resultaat. Ik had niet 
verwacht dat twee voertuigen die op het 
eerste gezicht gelijkwaardig lijken zo een 
duidelijke winnaar oplevert. Maar zoals al 
eerder vermeld, niet elk model maakt de 
belofte waar die hij bij de eerste aanblik 
belooft.  Beide trikes hebben een remsysteem met 

een uitstekende vertraging. Ook kan men 
bij beide trikes het stuur loslaten zonder 
risico van een gevaarlijke terugslag. De 
CTV transmissie van Rewaco heeft bijna 
geen remming van de motor in de auto-
matische stand, wat er toe kan leiden dat 
de remmen steeds warmer worden tij-
dens een afdaling. De wachttijd tussen 
“gas loslaten” en “vertragen” zorgt er-
voor dat remmen constant vereist is, ze-
ker bij gebruik in de bebouwde kom of 
tijdens het rijden in een konvooi. 

Op het eerste gezicht maakt Rewaco net 
zo’n goede indruk als BOOM. Maar on-
zorgvuldig geplaatste electronica, de af-
wezigheid van een zekeringkast en het 
gebruik van goedkopere componenten 
(met betrekking tot de intrinsieke waarde) 
benadrukken het klasseverschil. 

Motorrem 
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