
De Trekking Lite PX is een snelle en lichte E-bike met Pendix 
middenmotor. Gebruik ‘m als stijlvolle commuter, lichtgewicht, 
sportieve toerfiets of vlotte vakantiefiets voor light-trekkings.

Ondersteund door de Pendix middenmotor, trek je eenvoudig 
weg bij het stoplicht en cruise je vlot en op je gemak naar je 
eindbestemming. Fris en fruitig.

De duurzame Pendix middenmotor combineer je met de 
onderhoudsarme Rohloff naaf en Gates riemaandrijving. Zo 
kun je lekker veel fietsen, het hele jaar door.

Een gemiddelde Trekking Lite PX weegt minder dan 20 kilo. Dat 
rijdt sportief en snel, ook als je een keer zonder ondersteuning 
fietst. 

Het PX systeem is eenvoudig te bedienen en blinkt uit in 
minimalisme. Een betrouwbaar systeem, dat samen met de 
hufter-proof Magura Firmtech remmen en onderhoudsarme 
Rohloff naaf met riemaandrijving, hoge ogen gooit met zowel 
zijn uiterlijk als zijn prestaties. 365 dagen per jaar!

TREKKING LITE PX 
Stijlvolle, all weather E-bike

“Een echte 365 dagen per jaar fiets.”
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