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De Trek Domane ALR 5 Gravel is het luxere model in de Domane aluminium series. De Schwalbe
G-one banden en de schijfremmen zorgen voor een perfecte fiets voor de gravelwegen. Uitgevoerd
met een 200 series Alpha Aluminium frame met Invisible Weld Technology. De aandrijving van de
Domane ALR 5 is de nieuwe Shimano 105 groep met Compact Crankstel. (50/34). 11 speed
cassette. Deze endurance racefiets is voorzien van Bontrager TLR wielset met centerlock schijven.
Bontrager Affinity Comp zadel. De remkracht bij dit model wordt geleverd door de Shimano RS505
hydraulische schijfremmen. De Bontrager ALR 5 Gravel biedt het soepele voordeel met veel
technologie voor een scherpe prijs. Voorzien van IsoSpeed decoupler. Nieuw: Trek Domane ALR
aluminium series
De Domane ALR racefietsen zijn de modellen die gebouwd zijn voor veel kilometers, alle
weersomstandigheden en meer snelheid. De Domane ALR modellen zijn soepeler, sneller en
veelzijdiger. Het soepele rijgedrag van de Domane ALR racefietsen is afkomstig van de IsoSpeed
technologie van Trek. De combinatie van het soepele rijgedrag, stabiele geometrie en de grotere
bandenvrijheid maken deze racefiets voor lange dagtoeren en gebruik op verharde en onverharde
wegen. De Domane ALR is stabiel en de beste fietsen voor ritten op gravelwegen. De Trek Domane
ALR platform is voorzien van de Endurance geometrie van Trek, stabiel en in een racehouding, maar
met een iets langere balhoofdbuis voor een betere controle, handling en stuurrespons. De Domane
ALR modellen zijn uitgevoerd met Direct mount remmen of hydraulische schijfremmen en is voorzien
van een geheel nieuw, lichtgewicht aluminium frame met Invisible Weld technology, een
revolutionaire lastechniek voor een betere buisverbinding, verhoogt de sterkte en vermindert het
materiaalgebruik. 200 series Alpha Aluminium en IsoSpeed Decoupler. E2 balhoofdsysteem. BB86.5
bottom bracket. De Domane ALR is tevens geschikt voor de Duotrap S sensor die te gebruiken is
met ANT+ en Bluetooth. De voorvork is de Domane Carbon en is geschikt voor Direct Mount
remmen. Bekijk de Specificaties van de Trek Domane ALR hieronder.
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