
               STUUR EN HENDELS                
HANDLEBAR AND LEVERS

NUMMER / 
PARTNR.

BOUWJAAR / 
YEAR USED:

NAME / BENAMING PRIJS /PRICE 
€ incl BTW:

02-2484 45,00
Stuur

Handlebar

06-2027 1971-1977 6,50

Stelbout voorrem + koppelingskabel in 
hendel, model dat schuift in hendel

Cable adjuster in lever, model that slides in 
lever

06-2032 upto 1974 47,00
Gashendel DOHERTY

Twist grip DOHERTY

06-2032IM 29,00
Gashendel imitatie

Twist grip pattern

06-2237 1971-1977 2,00
Contramoer voor kabelstelbout 06-2027

Nut, cable adjuster 06-2027

06-2535 upto 1977 33,00
Manette rechts AMAL

RH choke/ignition manette AMAL

06-2535IM 19,00
Manette rechts imitatie

RH choke/ignition manette pattern

06-7093 1971-1977 23,00
Stuurrubbers Gran Tourimo

SET grips "GRAN TOURISMO"

06-7093IM 1971-1977 11,00
Set handvatrubbers Gran Tourismo imitatie

SET grips "GRAN TOURISMO" pattern

06-7973 upto 1977 2,00
Schijfveer manette

Disk spring manette

06-7983 1968-1970 1,50
Contramoer voor kabelsteller 99-0291

Nut, cable adjuster 99-0291

100LHIM 19,00
Manette links

LH choke or ignition manette pattern

105 21,00
Kleplichthendel, geen kogel uiteinde

Valve lifter, no ball end

1070 16,00

Greep chroom voor koppeling of 
voorremhendel, geen kogel uiteinde

Grip chrome for clutch or frontbrake, no ball 
end
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107P 21,00

SET hendels, geen stelbout voor kabel, geen 
kogel uiteinde

SET chrome levers classic style no cable 
adjuster, no ball end.

107PA 38,00

Koppeling of voorremhendel, met stelbout 
voor kabel, schroefdraad in hendel voor 
stelbout

Lever clutch or frontbrake, with threaded 
cable adjuster

108 64,00

Koppeling of voorremhendel, met manette met 
lange hevel erop, zonder stelbout voor kabel, 
zonder kogel uiteinde

Lever clutch or frontbrake combined with 
"long lever" manette

12-161 26,00

12-171 26,00

12-569 32,00
Manette met lange greep, links of rechts

Manette with extra long lever RH or LH

205B 12,00
Kleplichterhendel, met kogel uiteinde

Valve lifter, ball end

207P 27,00

Koppeling of voorremhendel, geen stelbout 
voor kabel, met kogel uiteinde

Lever clutch or frontbrake, no cable adjuster, 
ball end

301 8,00
Klem voor hendel op stuur, waar schakelaar op 
gemonteerd kan worden.

Clamp for lever, for switch mounting

534-951/2 86,00
SET aluminium hendels AMAL

SET alloy levers AMAL

534-952 10,00
Aluminium koppelingshendel cpl AMAL

Alloy clutch lever AMAL

60-2073 25,00

Hendel voorrem (rechts) met manette erop, 
schuivende kabel stelbout, kogel uiteinde

Frontbrake lever (RH) with manette, sliding 
cable adjuster, ball end

60-2240 52,00

Hendel koppeling (links) met manette erop 
geen stelbout, geen kogel uiteinde

Clutch lever (LH) with manette, no cable 
adjuster, no ball end
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60-2241 54,00

Hendel voorrem (rechts) met manette erop, 
geen kabel stelbout, geen kogel uiteinde.

Frontbrake lever (RH) with manette,  no cable 
adjuster, no ball end.

60-2241/2 70,00

SET hendels met platte klem, alleen rechts een 
manette erop, schuivende stelbout, kogel 
uiteinde

SET levers with horizontal clamp, only RH with 
manette, sliding cable adjuster, ball end

60-7014 17,00
Gashendel AMAL model 364 chroom, snelgas

Twistgrip AMAL 364 chrome, quick action

60-7021 22,00

Hendel koppeling (links) met platte klem en 
gat voor spiegel, schuivende kabelstelbout, 
kogel uiteinde

Clutch lever, horizontal clamp and mirror hole, 
sliding cable adjuster, ball end

60-7022 13,00

Hendel voorrem (rechts) met platte klem en 
gat voor spiegel, schuivende kabelstelbout, 
kogel uiteinde

Frontbrake lever, horizontal clamp and mirror 
hole, sliding cable adjuster, ball end

6MT12 5,00
Hendel, kleplichter

Lever, valve lifter

75 18,00
Snel (heel snel) gashandvat, zwart

Very quick action twistgrip, black

97-4112 upto 1977 3,00
Chromen klem draden / stuur

Chrome clamp wires/handlebar

99-0226 upto 1977 1,00
Schroef manette klem / gashendel, voor 
imitatie hendels

Screw, twistgrip/lever, for pattern levers

99-0230 upto 1977 3,00
Klem hendel of manette

Clamp lever/manette

99-0241 upto 1974 4,00
Vulstuk gaskabel / gashendel

Slotted cable stop, twistgrip/cable

99-0242 upto 1970 10,00
Set handvatrubbers, klassiek AMAL

SET grips, classic AMAL style

99-0261 upto 1970 13,00
Greep hendel chroom rechts, kogel uiteinde

Lever grip ball end, chrome

99-0262 upto 1970 14,00
Greep hendel chroom links, kogel uiteinde

Lever grip ball end, chrome
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99-0291 1968-1970 2,50
Steller kabel / hendel, voor hendels met 
schroefdraad voor stelbout

Cable adjuster, screw in lever

EMW-305 59,00
Set imitatie Tomaselli aluminium hendels

SET pattern Tomaselli alloy levers

EMW-319 20,00
Spiegel in uiteinde stuur imitatie

Bar-end mirror, pattern

EMW-319RSS 0,00

EMW-319TSS 92,00
Spiegel in uiteinde stuur HALCYON

Bar-end mirror, HALCYON

EMW-325 80,00
Set aluminium hendels, met gat voor spiegel.

SET alloy levers, with mirror hole

EMW-337 22,00
Spiegel, bevestiging door gat in hendel

Mirror, fitment thru lever hole

EMW-338 26,00
Spiegel, bevestiging met klem om stuur

Mirror, fitment with clamp around handlebar

EMW-392 14,00
Gashendel voor twee gaskabels

Twist grip, two throttle cables

EMW-40 8,00
Set handvatrubbers Doherty

SET grips, DOHERTY style

EMW-410 75,00
Set clipon's chroom

SET clipon's chrome

EMW-410AL 235,00

EMW-481K 10,00

EMW-481L 7,00
Set stuurrubbers 1" stuur

SET handlebar grips 1" handlebar

P316 16,00
Greep voor voorremhendel chroom, laag 
model, geen kogel uiteinde

Grip frontbrake chrome, low hinge, no ball end

P317 16,00
Greep voor koppelingshendel chroom, laag 
model, geen kogel uiteinde

Grip clutch chrome, low hinge, no ball end
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T80/200 32,50
Gashendel AMAL , gaskabel komt er boven 
haaks uit

Twist grip, top exit 90 degree AMAL
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