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De Trek TM1+ is het prachtige instapmodel in de nieuwe collectie TM series elektrische fietsen. De
TM1+ is uitgevoerd in de kleurstelling Matte Metallic Gunmetal en heeft als basis een prachtig Alpha
Aluminium frame met de Bosch Active Cruise motor met 40nm koppel. De controller op de Trek
TM1+ is de Bosch Purion. De elektrische fiets is voorzien van een Shimano Altus groep met
derailleur en 8 versnellingen. De remkracht bij de TM1+ wordt geleverd door betrouwbare Shimano
hydraulische schijfremmen. Extra comfort door de SR Suntour NEX verende voorvork. De Trek TM1+
is verkrijgbaar met drie verschillende powerpacks. De 300wh, 400wh en 500wh. Daarmee kunt u
gemakkelijk bepalen hoeveel uw actieradius moet zijn. U kiest dus zelf uw tankinhoud!Trek met
Bosch Active Cruise MotorDe Trek UM1+, TM1+ en LM1+ elektrische fietsen zijn uitgevoerd met de
Bosch Active Cruise motoren. Deze compacte en efficiente motor is 25 procent kleiner dan zijn
voorganger en slechts 2.9kg in gewicht. De Bosch Active Cruise Motor is een lichte en stille motor die
zorgt voor meer rijplezier, zonder storend geluid. Drie speciale sensoren in de Bosch motor
berekenen meer dan 1000x per seconde de optimale ondersteuning. Het vermogen van de Bosch
Active Cruise motor is 250 Watt en heeft een maximaal koppel van 40nm. De maximale snelheid is
25km/h. het aantal sensoren van de Bosch Active cruise zijn er drie. (kracht, Acceleratie en
snelheid).Trek en Bosch, een krachtige samenwerkingTrek kiest voor een intensieve samenwerking
met Bosch als partner op het gebied van de elektrische ondersteuning. Het Duitse bedrijf, dat
elektrische fietsen hoog in het vaandel heeft staan, biedt een systeem waar u als gebruiker weinig
omkijken naar heeft. De krachtige midden motoren van Bosch kenmerken zich door een trillingvrij en
geruisloos karakter. Door het gebruik van de midden motor in de Trek fietsen heeft deze een stabiele
wegligging en een fantastisch stuurgedrag. Daarnaast is door de plaatsing van midden motor de
mogelijkheid voor Trek om verschillende versnelling systemen en kettingkasten te gebruiken.4 Year
Carefree plan met Bosch en TrekIn samenwerking met Bosch biedt Trek u de mogelijkheid om maar
liefst 4 jaar zorgeloos te genieten van een met Bosch ondersteuning uitgeruste elektrische fiets. Dit 4
Year Carefree Plan sluit u af bij aankoop van de nieuwe Trek Elektrische fiets. Voor 149 euro rijdt u 2
jaar extra zonder zorgen. Deze extra service is bovenop de al geldende Limited Levenslange
Garantie op het Trek Frame en de speciale, luxe servicepakketten die wij u aanbieden als officiele
Trek Dealer.

Deze Trek elektrische fiets wordt geleverd inclusief een Electric Service Pakket t.w.v 470 euro
inclusief updates. U wilt een scherpe prijs? kies dan voor het speciale Budget Pakket. Vraag in de
showroom naar de voorwaarden!

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

