Trek Emonda SL 6 Pro | Matte Metallic Gunmetal | 2018
De Trek Emonda SL 6 Pro. Een high end carbon racefiets met het nieuwe Ultralichte 500 series
OCLV frame. De Pro versie is uitgevoerd met de Vision Metron 40 LTD carbon wielset. De Emonda
SL 6 wordt geleverd in de kleurstelling Matte Metallic Gunmetal. De Emonda SL 6 Pro is voorzien
van een volledige Shimano Ultegra 11 speed groep met compact crankstel. De Emonda SL 6 is
lichtste fiets in zijn prijsklasse. Uitgevoerd met Bontrager Montrose Comp zadel. De vork is de
nieuwe Emonda Full OCLV carbon. Dit is een model uit de Emonda serie racefietsen, de meest
lichtgewicht modellen ter wereld.Waarom de nieuwe Trek Emonda SL6 pro series?De nieuwe Trek
Emonda SL 6 Pro. Superlicht en uitgevoerd met complete groepen. Elk detail van de Emonda
collectie, van het framedesign tot de keuze van de onderdelen dienen hetzelfde doel: de lichtste
productiefiets maken in zijn klasse. De Trek Emonda SL 6 is een grensverleggende, ultralichte
racemachine voor topprestaties. De Emonda SL is voorzien van een ultralicht 500 series OCLV
carbon frame met Ride Tuned buisoptimalisatie en E2 balhoofd voor perfecte stuureigenschappen.
Voorzien van prachtige interne kabelgeleiding. De nieuwe Emonda Carbon vork is E2 uitgerust en
exteem licht. De bracket van de Emonda SL6 is uitgevoerd met de nieuwe BB90 met interne
lagering. De Emonda SL5 serie is geschikt voor het gebruik van Bontrager Duotrap S die te
gebruiken is met ANT plus en Bluetooth communicatie, dus ook voor smartphones en nieuwste
computers. Ook is de Emonda SL 6 voorzien van de 3S chainkeeper. De wielen die zijn gemonteerd
in de Emonda SL 6 zijn tubeless ready. De Trek Emonda SL6 is voorzien van de nieuwste,
lichtgewicht Bontrager onderdelen en de speciale, unieke Bontrager seatmast.Bekijk de volledige
specificaties van de Trek Emonda SL 6 Pro model 2018 hieronder.

Alle aanbiedingen worden geleverd inclusief compleet servicepakket ter waarde van minstens
€165,- De waarde van dit gratis pakket kan oplopen tot €390,- De Trek fietsen worden
professioneel afgeleverd. In de showroom adviseren wij u graag over de verschillende modellen.

€ 3.249,00

uw korting: 16.9%

€ 2.699,00

LET OP! Dit product kunt u alleen afhalen in onze winkel/showroom.

