Trek Farley 9.6 | Matte Olive Grey | 2020
De Trek Farley 9.6 is het super dikke instapmodel in de nieuwe collectie. De Farley 9.6 fatbike is
uitgevoerd met een OCLV Mountain Carbon met E2 taps toelopende balhoofdbuis. Interne
kabelgeleiding voor derailleur en optionele seatdropper. 197mm achterbrug met stranglehold
verstelbare dropouts. De Trek Farley 5 is uitgevoerd met een Sram NX Eagle aandrijving met 12
speed cassette en NX Eagle DUB 30t crankstel. De Trek Farley 5 is voorzien van 27.5 inch wielen en
Bontrager Barbegazi Team Issue Tubeless Ready met 27.5 x 4.5 maatvoering. De Farley 9.6 is
voorzien van een Sram Level T hydraulisch remsysteem. Waarom een Trek Farley Fatbike? De Trek
Farley is de nieuwe ster in de fatbike collectie van Trek. De Farley modellen zijn verkrijgbaar in zowel
een Alpha Aluminium frame als een high end OCLV Mountain carbon uitvoering. De Trek Farley kan
worden uitgerust met banden tot 5 inch en is geschikt voor meerdere wielmaten. Dit maakt de Farley
de snelste en meest veelzijdige fatbike ooit.De Trek Farley is het hele jaar door te gebruiken. Van
zandduinen tot sneeuwvlakten en van wedstrijden tot recreatie. Met de Farley kun je altijd en overal
rijden. Dit is het decennium van de dikke banden! De Farley is uitgevoerd met een inbouwbreedte
van 197mm waardoor het mogelijk is om 5 inch banden te monteren. Dat betekent dat er geen enkel
avontuur meer is dat niet kan worden overwonnen met deze allround machine.Bontrager Tubeless
ReadyOok de Trek Farley modellen zijn geschikt voor het gebruik van Bontrager Tubeless ready.
Zeg vaarwel tegen het extra gewicht van binnenbanden, en geef lagere bandendruk en meer tractie
een warm welkom. Het TLR systeem van Bontrager is beschikbaar en maakt het mogelijk om
Tubeless te rijden met meer grip verhogend vertrouwen.

De Trek Farley Fatbike 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! De Trek Fatbike modellen worden perfect rijklaar en op maat geleverd en tot in detail
voor u afgesteld. U bent van harte welkom voor het beste advies en goede begeleiding.

€ 2.599,00

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

