Trek X Caliber 7 | Radioactive Red | 2020
De Trek X Caliber 7 is in de 2020 collectie voorzien van wedstrijdgerichte afmontage en lichtgewicht
Alpha Gold Aluminium frame met G2 geometrie. De voorvering is de Rockshox 30 Silver met
rebound, turnkey lockout en 100mm veerweg. De remkracht bij de X-Caliber 7 wordt geleverd door
de Shimano hydraulische schijfremmen. De afmontage van de X-Caliber 7 is met Shimano Alivio 1x9
speed. Dit model is verkrijgbaar in 2 verschillende kleuren. Hier afgebeeld is de uitvoering in de kleur
Radioactive Red.Waarom een Trek X-Caliber Mountainbike? De Trek X-Caliber hardtail
mountainbikes zijn de betaalbare en goede off road modellen in de 2020 collectie. De X-Caliber
modellen zijn de nieuwe mountainbikes die zijn ontworpen volgens het Trek Smart Wheel Size
principe. Smart Wheel Size is een erkenning dat 1 wielmaat niet voor iedereen geschikt is. Maar een
groter wiel is een sneller wiel, dus rij het snelste wiel dat bij jou past. De Trek X-Caliber 7 biedt de
perfecte pasvorm voor 27.5 inch wielen voor de kleine modellen en 29er wielen voor de maten vanaf
17.5 inch. De X-Caliber modellen zijn in de nieuwe collectie geupdate met Rockshox voorvorken, een
betere prijs / kwaliteit verhouding, Nieuw is de efficiente 1 x 9 aandrijving en natuurlijk de nieuwe
Bontrager wielen. De X-Caliber 7 is uitgevoerd met een Alpha Gold Aluminium frame. Lichtgewicht,
nauwkeurig sturend voor snel en verfijnd rijden. De befaamde Trek race geometrie zorgt voor de
beste houding voor prestatie. G2 systeem voor de 29ers. De Trek X-Caliber 7 is een prachtige off
road racer met een geniale balans tussen materiaal en gewicht.Bekijk de volledige specificaties van
de Trek X-Caliber 7 Hieronder.

De Trek hardtail mountainbike wordt geleverd inclusief een Extra Service Pakket t.w.v 210 euro. U
wilt een scherpe prijs? kies dan voor het speciale Budget Pakket. Vraag in de showroom naar de
voorwaarden!

€ 799,00

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

