Trek Roscoe 8 Womens | Matte Trek Black | 2019
De Trek Roscoe 8 is het 27.5+ model met de Sram NX 1x12 aandrijving. Dit is de Roscoe womens,
een speciaal model voor dames. De Roscoe zorgt voor ultieme grip en zelfvertrouwen op iedere trail.
De Roscoe 8 is uitgevoerd in de kleurstelling Matte Trek Black. De aandrijving van de Roscoe 8 is
een Shimano Sram NX Eagle groep met 1x12 speed. De Rockshox Judy Silver TK Solo vork is
voorzien van rebound adjust. Turnkey hydraulic lockout. Bontrager Line 40 wielset. Schwalbe Rocket
Ron Performance 27.5 x 2.80 banden. De remkracht wordt geleverd door de Shimano MT200
hydraulische remmen. uitgevoerd met Bontrager dropper post zadelpen.De Trek Roscoe 8: de
nieuwe 27.5+ in de collectieDe Trek Roscoe is een geweldige hardtail mountainbike uitgevoerd met
27.5 inch wielen. De basis van de Roscoe 8 is het Alpha Platinum gold frame is gefocussed op
veelzijdigheid en bekwaamheid op de trail. Door de combinatie met de 120mm voorvork en de
bredere sturen met kortere stuurpennen zorgen voor een stabiel en speels gevoel op de Trek
Roscoe. Sommige modellen van de Trek Roscoe zijn uitgerust met dropper posts die veel
toegevoegde waarde hebben op de meest technische trails. De Trek Roscoe 8 is heeft een perfecte
samenhang tussen stijfheid, gewicht en rijkwaliteit. De speciale Boost 141 technologie zorgt dat het
mogelijk is om sterkere wielen te gebruiken en de fiets zeer wendbaar is. Met de Roscoe 8 is er weer
een nieuwe serie toegevoegd aan de al omvangrijke Trek mountainbike collectie. Een fantastische,
speelse aanvulling!Bekijk de volledige specificaties van de Trek Roscoe 8 hieronder

De Trek Roscoe Hardtail mountainbike wordt geleverd inclusief een Top Service Pakket t.w.v 390
euro. U wilt een scherpe prijs? kies dan voor het speciale Budget Pakket. Vraag in de showroom
naar de voorwaarden!

€ 1.499,00

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

