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MODELLEN VOOR RIJSCHOLEN



Voor jou als eigenaar van een rijschool of als motorinstructeur hebben 
we de KTM-rijschoolpakketten ontwikkeld. Met deze pakketten profiteert 
u van aantrekkelijke voorwaarden als het gaat om onze nieuwe EURO 
5-compatibele modellen die voor trainingen, rijtesten en ondersteuning 
kunnen worden ingezet.

Onze DUKE-modellen met name de KTM 125 DUKE en KTM 390 DUKE 
zijn over de hele wereld extreem populair bij beginners en rijders die na een 
langere tijd weer op hun motor stappen. Zoals je van KTM mag verwachten, 
zijn de uitrusting en het design van hoog niveau, zelfs bij de modellen met 
een kleinere cilinderinhoud. Deze motorfietsen staan garant voor veiligheid 
en rijplezier tijdens elke les dankzij het TFT-display, de reeks rijmodi, het 
standaard ABS en de andere veiligheidsfeatures. 

De nieuwe KTM 890 DUKE vervangt de beproefde KTM 790 DUKE. 
Dankzij een aantal extra veiligheidsfeatures vormt dit tweecilindermodel – 
ook beschikbaar als A2-uitvoering – de perfecte motorfiets voor de hogere 
rijbewijscategorieën.

Op KTM.COM vindt u een uitgebreid overzicht met KTM-dealers 
Een lokale service- en verkooppartner adviseert u graag over onze 
motorfietsen en over potentiële financierings- en leaseopties.
We wensen jou en je leerlingen een veilig en succesvol seizoen in 2021.

Jouw KTM Team

HELP BEGINNENDE 
RIJDERS OP WEG 



VAN SUPERVEILIG

Dankzij de diverse rijmodi kunnen de assistentiefuncties voor 
de rijder eenvoudig op veel verschillende rijsituaties worden 
afgestemd: Sport voor een gevoeliger gashendelgedrag, Street 
voor comfortabel rijden door de stad, Rain voor gladde  
rijomstandigheden en Track.

*   Korting wordt berekend over de prijs zonder BTW en BPM
** Prijs is inclusief BTW, BPM en rijklaar maak kosten

NEEM VOOR MEER INFORMATIE OVER DE VERSCHILLENDE OPTIES CONTACT  
OP MET EEN GEAUTORISEERDE KTM-DEALER OF KIJK OP KTM.COM

     De ELEKTRONISCHE ASSISTENTIEFUNCTIES zorgen voor verbeterde prestaties,  
een nauwkeurigere besturing, meer rijplezier en maximale veiligheid: 

 ABS – standaard bij alle KTM-motorfietsen

 QUICKSHIFTER+ – schakelsysteem zonder koppeling

 TRACK MODE – variabele spinregelaar en gevoeliger gashendelgedrag, deactiveert bescherming tegen wheelies

 MTC – hellingshoekafhankelijk tractiecontrolesysteem. MSR – voorkomt het onbedoeld blokkeren van het achterwiel

  MSC MET ABS VOOR BOCHTEN – het systeem past de remdruk aan de hellingshoek van de motorfiets aan  

voor veiliger en voorspelbaarder remgedrag onder verschillende omstandigheden

S
Deze speciale aanbieding voor rijscholen kan ook  
worden gecombineerd met KTM Finance.  
Ga voor meer informatie over KTM Finance naar KTM.COM  
of neem contact op met uw geautoriseerde KTM-dealer. 

KTM FINANCE 
VOOR RIJSCHOLEN  

Trainings - 
motorfietsen

KTM 890 DUKE 2021
A2-versie beschikbaar, A2-trainingsmotorfiets, A,  
A2-testmotorfiets (vermogen beperkt tot 35 kW)
PRIJS INCLUSIEF BTW EN BPM  € 12.800,00 

15% korting voor rijscholen*  - € 1.347,00 

SPECIALE PRIJS VOOR RIJSCHOLEN**  € 11.453,00

KTM 125 DUKE 

KTM 390 DUKE

KTM 890 DUKE

De KTM 125 DUKE is niet voor niets een van ’s werelds  
populairste instapmotorfietsen. Deze 4-takt-ééncilindermotor  
is standaard uitgerust met een TFT-display en LED-koplampen  
en combineert toonaangevende prestaties met een laag  
brandstofverbruik, zodat uw leerlingen langer kunnen doorrijden.

Deze motorfiets is vederlicht en zit boordevol state-of-the-art  
technologie. De KTM 390 DUKE-motor levert een koppel om u  
tegen te zeggen, maar vooral goede manieren bij dagelijks gebruik 
– met 44 pk is hij een van de krachtigste en meest efficiënte 
opties voor A2-rijders.

KTM 390 DUKE 2021
A2-goedgekeurd, A2-trainingsvoertuig, A2-testvoertuig

PRIJS INCLUSIEF BTW EN BPM  € 7.000,00 

15% korting voor rijscholen* - € 728,00 

SPECIALE PRIJS VOOR RIJSCHOLEN**  € 6.272,00

KTM 125 DUKE 2021
A1-goedgekeurd, A1-opleidingsvoertuig, A1-testvoertuig

PRIJS INCLUSIEF BTW EN BPM  € 6.000,00 

20% korting voor rijscholen* - € 828,00

SPECIALE PRIJS VOOR RIJSCHOLEN**  € 5.172,00

De parallelle tweecilindermotor met 889 cm³ van de nieuwe  
KTM 890 DUKE beschikt over meer vermogen en een groter  
koppel dan de populaire KTM 790 DUKE en is ook verkrijgbaar  
als A2-uitvoering (KTM 890 DUKE L). De rijmodi en optionele 
softwareverbeteringen zorgen ervoor dat je leerlingen profiteren 
van alle unieke en eersteklas veiligheidsfeatures van KTM.



MOBILITY SERVICE* 
De KTM Mobility Service biedt je 12 maanden gratis  
bescherming. Kosteloos verlengen is elke 12 maanden 
levenslang** bij elke servicebeurt door een geautoriseerde 
KTM-dealer mogelijk. Dankzij ons uitgebreide en  
professionele ondersteuningsnetwerk word je altijd snel  
en probleemloos geholpen, want het KTM Assistance  
Center staat 24 uur per dag, 7 dagen per week en  
365 dagen per jaar voor je klaar – in heel Europa.  
Zo ben je altijd READY TO RACE. Meer informatie  
vind je op WWW.KTM.COM/MOBILITYSERVICE. *    Mobility Service is eventueel niet voor alle markten beschikbaar.  

Vraag bij je plaatselijke geautoriseerde KTM-dealer naar de aanbiedingen en voorwaarden in jouw land.
**  De definitie van levenslang voor ééncilindervoertuigen: max. 60.000 km of 8 jaar, afhankelijk van wat 

eerder is; voor tweecilindervoertuigen: max. 80.000 km of 8 jaar, afhankelijk van wat eerder is.

Elke KTM is uitgerust met 
hoogwaardige onderdelen. 

Het KTM POWERPARTS-accessoireprogramma wordt  
elk jaar uitgebreid. Uiteraard zijn er ook accessoires  
die speciaal zijn bedoeld voor motorrijscholen en die  
bescherming bieden aan mens en machine, zoals  
lage-chassissets, aluminium handbeschermers, valbeugels 
met kunststofcoating, slipschijven en nog veel meer. 

Je vindt de laatste informatie over  
KTM PowerParts op KTM.COM/POWERPARTS 
of bij een geautoriseerde KTM-dealer.

De KTM 1290 SUPER DUKE R heeft zijn huid afgeschud en is nu 
een strakkere hyper-naked bike dan ooit. Het kloppend hart in het 
volledig nieuwe chassis is een vernieuwde versie van de bekende 
75 graden, 1301 cm³ LC8 V-Twin, die de prestaties naar nieuwe 
uitersten drijft.

De KTM 1290 SUPER ADVENTURE S legt de lat hoger dan  
ooit voor Travel Enduro-motorfietsen. Met 118 kW (160 pk),  
semi-actieve vering en Motorcycle Stability Control (MSC) heef 
dit model alles aan boord om het op te nemen tegen sport-
motorfietsen. En dat alles natuurlijk met de gebruikelijke  
functionaliteit tot het kleinste detail.

Met deze motorfiets is het mogelijk om een optimale demonstratie te geven van basisrijvaardigheden en -rijgedrag. Zowel  
leerlingen als instructeurs genieten meer van de training als ze op hoogwaardige motorfietsen rijden die hun passie voor  
motorrijden weerspiegelen. KTM biedt speciale pakketten voor ondersteunende motorfietsen om dit mogelijk te maken.

KTM 1290 SUPER ADVENTURE S
PRIJS INCLUSIEF BTW EN BPM  € 21.800,00 

15% korting voor rijscholen* - € 2.309,00 

SPECIALE PRIJS VOOR RIJSCHOLEN**  € 19.491,00

KTM 1290 SUPER DUKE R 
PRIJS INCLUSIEF BTW EN BPM  € 21.100,00 

15% korting voor rijscholen* - € 2.234,00 

SPECIALE PRIJS VOOR RIJSCHOLEN**  € 18.866,00

KTM 1290 
SUPER ADVENTURE S

KTM 1290 
SUPER DUKE R

Bijzondere motorfietsen verdienen 
bijzondere outfits. 

De KTM POWERWEAR-collecties bestaan uit ongeveer  
400 coole items. De meeste van deze producten zijn  
exclusief geproduceerd voor KTM door wereldbekende  
eersteklas fabrikanten. Merken als Alpinestars, Leatt,  
Ogio, Schuberth, Shoei en Troy Lee Design staan garant  
voor topkwaliteit en een ongeëvenaarde functionaliteit. 

Je vindt de laatste informatie 
op KTM.COM/POWERWEAR 
of bij een geautoriseerde KTM-dealer.

ONDERSTEUNENDE 
MOTORFIETSEN

*   Korting wordt berekend over de prijs zonder BTW en BPM
** Prijs is inclusief BTW, BPM en rijklaar maak kosten



DISCLAIMER

Niet bedoeld om na te doen! De afgebeelde rijders zijn professionele motorrijders. De beelden zijn tot stand gekomen op gesloten circuits of 
afgesloten straten. KTM maakt alle motorrijders er op attent dat de voorgeschreven beschermende kleding moet worden gedragen en dat er op 

verantwoorde en in overeenstemming met de relevante en toepasbare bepalingen van de verkeersregels moet worden gereden.

De motorfietsen die in deze catalogus worden aangeboden, zijn alleen in de gehomologeerde uitvoering geschikt voor het wegverkeer. Bij de 
aankoop en de ingebruikneming van een motorfiets moeten de waarschuwings- en gevareninstructies in de gebruiksaanwijzing (met name de 

vermelde maximumsnelheden) onvoorwaardelijk in acht worden genomen. Enkele artikelen uit het KTM PowerParts-assortiment zijn in sommige 
gevallen niet goedgekeurd voor gebruik in het normale wegverkeer (kan per land verschillen). Je KTM-verdeler kan je daarover nauwkeuriger 

informeren. De afgebeelde voertuigen kunnen op een aantal punten afwijken van het seriemodel en staan deels afgebeeld met speciale 
uitrusting tegen meerprijs. Alle gegevens over leveringsomvang, uiterlijk, prestaties, afmetingen en gewichten van de voertuigen zijn 
vrijblijvend en staan vermeld onder voorbehoud van vergissingen, druk-, zet- en typefouten; veranderingen hierin blijven te allen tijde 

voorbehouden. Let erop dat de modelspecificaties per land kunnen verschillen.

Alle pakketten en kortingen zijn alleen beschikbaar voor rijscholen als hun status is geverifieerd  
bij een deelnemende geautoriseerde KTM-dealer.
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KTM SPORTMOTORCYCLE NEDERLAND B.V.
A GROUP COMPANY OF KTM AG

Sluisweg 20
6581 KA Malden, Nederland


