Brommerboek voor:

Centro1

Reactie van:

Rap

RAP-suiker
zakje-

Joop Visser

gp2

rap-brommer

Op

kj.visser@casema.nl

Ik heb een RAP Matador 1959,in nieuw staat.<BR>Ik zoek een geel plaatje waar RAP op staar.<BR>En een instructie of onderdelen
boekje.<BR>Joop Visser Bergschenhoek. 0104181148.
Reactie van:

kenneth

Op

k.m.baidjoe@tele2.nl

hallo mannen, wie kan mij helpen om er achter te komen wat voor type rapp imperial 2versnelling heeft ik moet het nog opknappen en
waar kan ik onderdelen van vinden? alvast bedankt, gr; kenneth uit, Amsterdam
Reactie van:

jan verbeek

Op

j.verbeek500@upcmail.nl

is er iemand die ons kan helpen aan technische gegevens van een rap imperial uit 1959 3v. we hebben deze nodig om er een
kenteken op te krijgen bij de rdw moeten ze de gegevens hebben we hebben alleen het chassisplaatje dat was ook niet voldoende er
was geen framenummer ingeslagen weet iemand hier een oplossing voor ..alvast vriendelijk dank
Reactie van:

Joris G

Op

Info@amusefiets.be

Deze week heb ik twee Imperials op de kop kunnen tikken. &#128522; Die stonden onder een afdakje. De ene is geheel origineel met
een dikke 8000 km op de teller. Met wat poetswerk zal deze er ongetwijfeld terug heel mooi uit zien. De andere zal ik voornamelijk
gebruiken als eventuele donor. Beide motoren staan nog wel vast door de lange stilstand. Op gebied van oude brommers begeef ik
me wat op nieuw terrein. Hopelijk kan ik hier af en toe met mijn vragen terecht! Kan er mij iemand vertellen hoe ik het juiste bouwjaar
kan achterhalen? Momenteel probeer ik de motoren los te krijgen door wat product op de zuiger te laten staan. Tot nu toe zonder
succes. Iemand tips om deze gemakkelijk zonder verdere beschadiging los te krijgen? Alvast bedankt! Mvg, Joris.
Reactie van:

Arthur

Op

vanbottenburg@live.nl

Ik heb het gedaan; een RAP met REX motor gekocht!<BR>Die kreeg ik toen ik 16 werd, maar ik wilde een PUCH. Het was een erg
sterke en betrouwbare brommer, maar ik kocht toch later een Puch...
Reactie van:

Eduard

Op

eduardvandoornik@hotmail.com

Wie weet wat het ontstekingstijdstip in mm bdp van n rap imperial v3 is. Alvast bedankt.<BR><BR>gr Eduard
Reactie van:

henk holdorp

Op

h.c.d.holdorp@kpnmail.nl

Goedendag<BR>ik heb een rap imperial 2v van 1968 met een puch blok daar zit een lepel uitlaat op met een bocht van 22mm kan
daar ook een bocht op van 28mm [afstand draad enden 42mm j ik hoop dat iemand mij daarover wat wijzer kan maken<BR>met vr gr
Henk
Reactie van:

Peter Rietbergen

Op

Peterennora@hotmail.com

Op

geert.oosterbosch@skynet.be

Te koop Rap Crown
Reactie van:

Oosterbosch

Ik heb evt. nog een RAP Imperial met REX motor te koop.(Moet niet weg)<BR>
Reactie van:

Werkman

Op

werkman.klaas@gmail.com

Hallo,<BR>Kan iemand mij helpen aan een werkplaats boek of handleiding van de RAP of algemeen oldtimer brommer
boek?<BR><BR>Ik hoor graag spoedig van je.<BR><BR>Groeten Klaas
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Reactie van:

Stijn

Op

bonerstijn666@hotmail.com

Ik zoek nog een bing carburator 1-12-122 voor mijn rap stokvis 3v, ook een ketting en pedalen.
Reactie van:

Peter westgeest

Op

P.j.westgeest@ziggo.nl

Ik heb nog een rap imperial te koop met puch motor motor is in nieuw staat de rest moet worden opgeknapt 2 versnelingen
Reactie van:

Jan

Op

Jwkamsteeg@ziggo.nl

Hallo met Jan wie weet hoe je het ketting tandwiel van een rap moterblokken af moet halen
Reactie van:

verra

Op

verra.jacobs2@telenet.be

beste had graag geweten of de brommer rap rocky van 1962 zeldzaam is of niet er zouden er niet veel van gemaakt zijn een 70 klopt
dat en wat is een gerestaureerde ongeveer waard alvast bedankt
Reactie van:

Rob

Op

r.gerritsen.e@gmail.com

Hallo,<BR>Ik heb een origineel RAP speldje te koop<BR>Groet,<BR>Rob
Reactie van:

thijs

Op

thijs.voesten@ziggo.nl

goeden dag<BR>wie kan mij vertellen wat de orginele carburatuer van een rap crown met puch motor 3 versn uit 1964
is<BR>groeten thijs
Reactie van:

G. van den Berg

Op

g_vandenberg@online.nl

Ben op zoek naar een standaard van een Rap Crown van 1967. Tevens de achterkant van een kettingkast
Reactie van:

John clayton

Op

huigjoga@live.nl

Hallo is er iemand die kan helpen aan het glas voor de koplamp unit.het gaat om het glas uit de losse grote koplamp
Reactie van:

Henk Holdorp

Op

h.c.d.holdorp@kpnmail.nl

Hallo ik heb een Rap imperial v2 van 1968 sinds 4 maanden de kleur is blauwachtig ik zou graag het ral nr of kleurnaam willen weten
Reactie van:

Ronald

Op

saxofonistronald@hotmail.com

Wie heeft er voor mij het originele complete achterlicht, een Orginele bel voor op het stuur en het originele buddy voor mijn Rap
Imperial uit 1968.<BR><BR>Gr,<BR><BR>Ronald
Reactie van:

Henkl

Op

henk@hebrosalland.nl

Hallo zijn er mensen die onderdelen hebben voor een RAP impereal V3 1957. Ik mis de zij schermmen waar de carburateur achter
zit.
Reactie van:

johan kooijman

Op

johankooijman@versatel.nl

Hoi<BR>Ik ben op zoek naar de tankschilden voor een Rap Crown van 1963
Reactie van:

R Weijmer

Op

r.weijmer@kpnplanet.nl

Is er iemand die mij een bouwtekening of een instructieboekje met de plaats waar álle onderdelen van het rijwielgedeelte moeten
komen kan bezorgen (tegen een redelijke vergoeding natuurlijk)Het betreft een RAP Imperial met tweeversnellings Puchblokje.bij
voorbaat dank.mail of bel mij dan 020-6311897 of 0615612349.
Reactie van:

gerrit drost

hallo,<BR><BR>rap onderdelen<BR>crown/imperial
hebt<BR><BR>mvg drost
Reactie van:

RUUD

Op

<BR>puch

Op

gerrit-drost@hotmail.com

motor

onderdelen<BR><BR>mail

maar

wat

je

nodig

RUUDPIT@CHELLO.NL

IK HEB VOOR EEN RAP NOG EEN SPARTBORT<BR>IK WIL VOOR 10EURO WEG DOEN IS HEEL MOOI IK WEED NIET VAN
WELKE RAP<BR>MAIL EVEN DAN STUIR IK EEN FOTO
Reactie van:

simon konings

Op

s.konings1@kpnplanet.nl

hoi wie kan mij helpen aan een embleem van een imperial voor op het achterspartbord
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Reactie van:

D. Wittermans

Op

dwittermans@home.nl

goedemorgen,<BR>bij de RAP-imperial zit tussen het frame en<BR>het achterspatbord een rubberen band grijs of<BR>zwart. Is er
iemand die weet waar ik dit kan <BR>kopen?
Reactie van:

m.zuyderwijk

Op

m.zuyderwijk@planet.nl

goeden dag<BR><BR>ik ben op zoek naar een versnellingshendel 3 versnelling enkel kabel + rubber voor tussen voorspatbord en
chassis. bj1954 wie kan me helpen
Reactie van:

m.zuyderwijk

Op

m.zuyderwijk@planet.nl

goeden dag<BR><BR>gaarne wat info sturen over de rap ster 1954<BR>ik heb deze brommer in handen en zou graag wat meer info
willen ontvangen en misschien waar onderdelen te verkrijgen zijn

www.bikepics.be
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