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Tout Terrain X-Over Scrambler

Lichtgewicht alleskunner met 27,5 inch wielen. Tout Terrain maakt hoogwaardige 
stalen frames met top onderdelen. De Scrambler is een zeer breed inzetbare fiets 
die geheel naar eigen wensen is samen te stellen. Als je hem helemaal ‘kaal’ laat, is  
het een zeer lichte bikepackingfiets. Uitgerust met spatborden en voor- en 
achterdrager wordt het een hele complete vakantiefiets. Aan jou de keuze!

Kenmerken

 Lichtgewicht trekkingfiets met een hoogwaardig, stijf stalen frame (chromoly steel)
 Met derailleur of onderhoudsarme Rohloff  versnellingsnaaf
 Volledig zelf samen te stellen
 Onderhoudsarme tandriemaandrijving (is standaard in combinatie met Rohloff!)
 Krachtige hydraulische schijfremmen (velgremmen niet mogelijk)
 27,5 inch wielen met brede, comfortabele 57mm banden
 Leverbaar in de kleuren: naranja lucido, cromo lucido, oliva matt en glanzend zwart 
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Uitvoeringen

 Framematen: M, L, XL (man)
 Onderhoudsarme versie (Rohloff versnellingsnaaf en riemaandrijving) vanaf: € 3425,-
 Met derailleur vanaf: € 2175,- 

Opties

 Meer kleuren leverbaar (ook in RAL):  €79,- tot 149,-
 Chris King balhoofd: €159,-
 Naafdynamo, onder andere: SON + SON Edelux koplamp
 Spatborden
 Achterdrager
 Voordrager
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Bij De Vakantiefietser meten we jouw ideale zithouding op met een pasframe. Zo is de kans klein op 
tintelende vingers, vermoeide polsen, nekpijn of rugklachten. Ook bijvoorbeeld een ander zadel, stuur, 
trappers, of riemaandrijving zijn allemaal mogelijk. Wij passen de fiets aan jouw persoonlijke wensen 
aan.

Levertijd
Wij leveren niet uit voorraad. Zo komen we ook niet in de verleiding om jou de verkeerde framemaat te 
leveren;-). De levertijd van Tout Terrain is meestal vier weken.

Meer weten?
Op onze site lees je meer over:

 Versnellingssystemen  
 Riemaandrijving  
 Remsystemen  
 Wielmaten en banden  
 Framematen en afstelling  
 Andere Tout Terrain-fietsen  
 De winkel en waar we voor staan  

Of kom de fiets bekijken
We kunnen je meer vertellen over de fiets. Bovendien is de fiets beschikbaar voor een testrit. 

Kom langs bij onze winkel in de Jordaan! 

Adres en openingstijden »

www.vakantiefietser.nl versie 201802.6 Pagina 3/3

https://www.vakantiefietser.nl/?utm_source=tout-terrain-x-over-scrambler&utm_medium=pdf&utm_campaign=tout-terrain-x-over-scrambler
https://www.vakantiefietser.nl/contact/?utm_source=tout-terrain-x-over-scrambler&utm_medium=pdf&utm_campaign=tout-terrain-x-over-scrambler
https://www.vakantiefietser.nl/winkel/?utm_source=tout-terrain-x-over-scrambler&utm_medium=pdf&utm_campaign=tout-terrain-x-over-scrambler
https://www.vakantiefietser.nl/vakantiefietsen/tout-terrain/?utm_source=tout-terrain-x-over-scrambler&utm_medium=pdf&utm_campaign=tout-terrain-x-over-scrambler
https://www.vakantiefietser.nl/vakantiefietsen/aankooptips/framemaat-en-afstelling/?utm_source=tout-terrain-x-over-scrambler&utm_medium=pdf&utm_campaign=tout-terrain-x-over-scrambler
https://www.vakantiefietser.nl/onderdelen/banden/?utm_source=tout-terrain-x-over-scrambler&utm_medium=pdf&utm_campaign=tout-terrain-x-over-scrambler
https://www.vakantiefietser.nl/onderdelen/fietsremmen/?utm_source=tout-terrain-x-over-scrambler&utm_medium=pdf&utm_campaign=tout-terrain-x-over-scrambler
https://www.vakantiefietser.nl/onderdelen/riemaandrijving-gates-belt-drive/?utm_source=tout-terrain-x-over-scrambler&utm_medium=pdf&utm_campaign=tout-terrain-x-over-scrambler
https://www.vakantiefietser.nl/onderdelen/versnellingssystemen/?utm_source=tout-terrain-x-over-scrambler&utm_medium=pdf&utm_campaign=tout-terrain-x-over-scrambler

	
	Tout Terrain X-Over Scrambler
	Lichtgewicht alleskunner met 27,5 inch wielen. Tout Terrain maakt hoogwaardige stalen frames met top onderdelen. De Scrambler is een zeer breed inzetbare fiets die geheel naar eigen wensen is samen te stellen. Als je hem helemaal ‘kaal’ laat, is het een zeer lichte bikepackingfiets. Uitgerust met spatborden en voor- en achterdrager wordt het een hele complete vakantiefiets. Aan jou de keuze!
	
	Opties
	Levertijd
	Meer weten?
	Of kom de fiets bekijken


