Trek FX 1 Disc | Stagger | Solid Charcoal | 2020
De Trek FX 1 Disc hybride is een geheel nieuw instapmodel met stagger frame. Uitgevoerd met
schijfremmen in de bekende FX sportfietsen collectie. Een scherp geprijsd model met veel luxe en
slimme, unieke opties die ervoor zorgen dat uw rijervaring optimaal is. De basis van de Trek FX 1
Disc is een compleet vernieuwd Alpha Silver Aluminium frame met bevestigingspunten voor drager
en spatborden. De FX 1 Disc is voorzien van een hoogwaardig stalen voorvork met CLIX dropouts.
de aandrijving van de Trek FX 1 is een Shimano Altus groep met 21 versnellingen. Het zitcomfort
wordt geleverd door het nieuwe Bontrager Sport zadel. De remmen zijn de Tektro MD-U310
mechanische schijfremmen. De Trek FX 1 is uitgevoerd in de kleur Solid Charcoal.Waarom de
nieuwe Trek FX 1 Hybride?De 2020 modellen van de Trek FX hybrides zijn uitgevoerd met een
nieuw, hoogwaardig aluminium frame. Alpha Silver Aluminium. Lichter dan ooit en voorzien van
nieuwe technieken. Interne kabelgeleiding en de Duotrap S waarmee u de snelheids en cadans
sensor achter in het frame kunt plaatsen. De Trek FX Fitness Hybride fietsen zijn gebouwd voor
snelheid, comfort en plezier. Hier afgebeeld is de Trek FX 1 Disc Hybride. De FX series van Trek zijn
in de nieuwe 2020 collectie voorzien van de beste materialen voor de beste prijs. De FX fietsen zijn
de snelste weg naar fitheid en behoren tot de populairste in de collectie. Deze snelle fietsen bieden
het beste van twee werelden met een combinatie van snelheid van een wegfiets en het comfort van
een stadsfiets. De Trek FX 1 is snel, leuk en behendig genoeg voor alle soorten rijders. Racers,
forenzen, fitness liefhebbers, zondagfietsers. Deze hybridefiets is voor iedereen geschikt!Bekijk de
volledige specificaties van de Trek FX 1 Disc 2020 hieronder.

De Trek FX Fitness sportfiets wordt geleverd inclusief een Extra Service Pakket t.w.v 165 euro.
U wilt een scherpe prijs? kies dan voor het speciale Budget Pakket. Vraag in de showroom
naar de voorwaarden!

€ 449,00

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

