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De Trek Super Commuter 8+ is voorzien van een Shimano XT Shadow Plus 11 speed. De basis van
de Trek Commuter 8+ is een hoogwaardig gehydrovormd e-bikeframe met geintegreerde accu en is
voorzien van motor armor bescherming. De Commuter 8+ is tevens voorzien van een carbon
voorvork. Deze zorgt voor een fantastisch comfortabele rijervaring. De Bosch Performance CX motor
heeft een zeer hoog koppel van 75nm en heeft door de plaatsing van de accu uitzonderlijk sportieve
en strakke rijeigenschappen. Sleutelwoorden bij de Trek Super Commuter modellen is integratie,
functie en design. Alles is met een reden ontworpen om als ideale forenzen fiets gebruikt te kunnen
worden en waardoor u de auto gemakkelijk kunt laten staan. De remkracht bij de Trek Super
Commuter 8+ wordt geleverd door de Shimano M615 hydraulische schijfremmen. De maximum
snelheid van deze elektrische fiets is 25km/u. Er is ook een versie verkrijgbaar die een maximum
snelheid heeft van 45km/h.Trek Super Commuter: Je dagelijkse vervoerDe Trek Super Commuter is
is een elektrische fiets die ervoor zorgt dat waar je ook naartoe moet je altijd op de prettigste manier
reist. De Trek Super Commuter koppelt de meest geavanceerde e-bike technologieen aan een Bosch
Accu met de grootste accu capaciteit. Het resultaat is een fiets die het tweewielergevoel een
compleet nieuwe dimensie geeft. De Super Commuter modellen die hier zijn afgebeeld zijn
uitgevoerd met de Bosch Performance CX motor. Deze heeft een maximaal koppel van 75nm en
zorgt voor een extreem krachtige aandrijving. Deze is gecombineerd met een Bosch 500wh
powerpack die netjes in het frame zit verwerkt. Deze is afneembaar en zorgt voor een grote
actieradius van maximaal 152km.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!

€ 3.999,00

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

