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Een superchique alleskunner
In de Travel Lite hebben we al onze ervaringen, expertise
en modernste technische ontwikkelingen toegepast om de
allerbeste en de allermooiste trekkingfiets te bouwen. Deze
Range Rover onder de trekkingfietsen is een superchique
alleskunner geworden. De Travel Lite ziet er met zijn glad
afgewerkte frame niet alleen mooi uit, hij is ook nog eens
lichter én stijver dan onze beroemde Travelmaster. Én het is
onze eerste trekkingfiets met echte twentyniner wielen!
De Travel Lite is geschikt om véél en vér te fietsen. Naar je
werk op en neer of eventjes naar China, met of zonder zware
bepakking, over asfalt, gravel of rotspaden, de Travel Lite
vindt het allemaal prima.

Zoals al onze Travel-modellen kan de Travel Lite al je bagage
dragen. Ook als je héél veel meeneemt en héél hard de berg
af wilt. Geen gezwabber, maar ‘gewoon’ een voorspelbaar,
stabiel en veilig stuurgedrag.
Wij houden van lekker veel fietsen en niet van poetsen en
smeren. Daarom hebben we de Travel Lite uitgerust met de
meest duurzame en onderhoudsarme componenten die er
bestaan. Geen kwetsbare derailleurs die in the middle of
nowhere stuk kunnen gaan, maar uitsluitend heavy-duty, interne versnellingen van Rohloff of Pinion. En de hufter-proof
Magura Firmtech remmen waarbij zelfs mensen met twee
linkerhanden de remblokjes in een paar tellen kunnen vervangen. En natuurlijk een tandriem, want die is lekker schoon, stil
en duurzaam.

De Rohloff naaf
is er in 6 kleuren

En nog steeds veel bandvrijheid.

Brede banden

Veel bagage of wat minder;
3 verschillende dragers mogelijk.

Drager erop?

Travel Lite

Kies je voor
riem of ketting?

Keuze uit meer dan 50 framekleuren,
14 letterkleuren en 6 naafkleuren.

Kies je eigen kleur
Draagt met gemak
tot 55 kg bagage.

Stijf frame

Volle bepakking is mogelijk.

Lowrider erop?

De FIRM-tech remmen van Magura.

Betrouwbaar en sterk

De lasnaden zijn mooi afgewerkt.

Elegant en stijlvol

