CUBE AIM SL

€ 649,00

Kleur: Primsagrey n blue n red, Graphite n metal
Fietsmaat: L 29 inch, M 29 inch, XXL 29 inch

Met z’n lichte, strak sturende frame en z’n hoogwaardige componentenmix is de nagelnieuwe CUBE Aim SL
een ideale keus voor bikers die hun sportieve blikveld willen verbreden, van vlakke polderparkoersen tot het
uitdagende Limburgse heuvelland. Met 2x9 versnellingen en krachtige hydraulische remmen van Shimano,
aangevuld met een comfortabele RockShox-voorvork met lock-out en grippy banden van Schwalbe, blijft er
weinig te wensen over. Zelfs aan een kabeldoorvoer in het frame voor een dropper-post is al gedacht. En
dankzij ons befaamde SizeSplit-systeem is er voor iedereen - groot of klein - een precies passende Aim SL.

Specificaties
Cassette
Fiets Type
Gewicht
Handvatten
Zadel
Frame
Zadelpen
Achterderailleur
Vork
Stuur
Velgen
Banden
Stuurpen
Pedalen
Ketting
Voorderailleur
Achternaaf
Zadelpenklem
Balhoofdlagers
Remsysteem
Cranks
Schakelaar

Shimano CS-HG201, 11-36T
ATB / MTB
13,8 kg
ACID React
Natural Fit Venec Lite
Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat
Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount
CUBE Performance Post, 27.2mm
Shimano RD-M3100-SGS, 9-Speed
RockShox Judy Silver TK Coil, 100mm, Lockout
CUBE Rise Trail Bar, 680mm
CUBE ZX20, 32H, Disc
Schwalbe Smart Sam, Active, 2.25
CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm
CUBE PP MTB
KMC X9
Shimano FD-M2020, Top Swing, 31.8mm Clamp
Shimano FH-TX505, QR, Centerlock
CUBE Varioclose, 31.8mm
CUBE FPH868, Top 1 1/8", Bottom 1 1/2", Semi-Integrated
Shimano BR-MT200/UR300, Hydr. Disc Brake, PM/FM (160/160)
Shimano FC-MT101, 36x22T
Shimano SL-M2010-9R, Rapidfire-Plus

In 1945 begonnen onder de leiding van de heer Scholten, is Scholten Fietsgoed al 75 jaar uw tweewielerspecialist. Gevestigd
in hartje Zwolle en met filialen in Stadshagen en Zwolle Zuid, vindt u bij ons een grote collectie fietsen in allerlei segmenten.
Van e-bikes en speed pedelecs, stadsfietsen en kinderfietsen, tot racefietsen, mountain- en trekkingbikes. Of u nu bij
Scholten Fietsgoed komt voor een nieuwe fiets, accessoires of een reparatie: wij beloven dat u bij ons écht goed fietst!

Grootste fietsenwinkel in de omgeving
Middenin het centrum van Zwolle vindt u ons hoofdfiliaal, dat met 1600m² de grootste fietsenwinkel in de omgeving is. In onze
showroom van twee verdiepingen presenteren we meer dan 350 fietsen van bekende merken als Batavus, Cortina, Gazelle, Cube,
Specialized, Koga, etc. We adviseren u graag over de verschillende mogelijkheden en nodigen u uit om diverse fietsen zelf uit te
proberen. Zo vinden we samen de fiets die bij u past!

Ons aanbod van elektrische fietsen is de laatste jaren flink uitgebreid,
waaronder met exclusieve high speed fietsen – speed pedelecs – van
Stromer en Riese & Muller.
Naast fietsen hebben wij een ruime collectie fietsaccessoires en -kleding om
uw fietservaring compleet te maken.
Op de eerste verdieping presenteren wij racefietsen, mountainbikes, tour- en
trekkingfietsen in verschillende prijsklassen. In onze retul bikefitting-ruimte
kunnen wij een complete lichaamsanalyse uitvoeren om u te voorzien van
professioneel advies over uw positie en houding op de fiets.

Onze fietsenwinkels
Naast ons hoofdfiliaal in Zwolle centrum, vindt u filialen van Scholten
Fietsgoed in Stadshagen en Zwolle Zuid. Hier sluit onze collectie naadloos
aan bij de wensen en behoeften van de inwoners van de wijk. Daarnaast
vindt u hier een greep uit de meest gangbare modellen van diverse merken.
Als u een fiets bij ons koopt, kunt u uiteraard bij al onze filialen terecht voor
onze service en garantie.

“Wij zijn een echt familiebedrijf: opgericht door
opa Scholten in 1945, groot gemaakt door mijn
ouders Wim en Dini Wouters en door mij verder
uitgebouwd. Onze betrokken en trouwe
medewerkers hebben, net als ik, echt hart voor
de zaak.
De missie van Scholten Fietsgoed is om ervoor
te zorgen dat u écht goed fietst. We geven u het
beste advies, dragen alternatieven aan en
vinden altijd hetbeste product wat bij uw
gebruikersdoel en budget past. Onze belofte is
dat u als tevreden klant bij ons wegfietst!”
Monique Wouters
Eigenaar Scholten Fietsgoed

Onze Mechaniekers
Bij storingen en voor onderhoud en reparatie van uw (elektrische) fiets bent u bij Scholten Fietsgoed aan het juiste adres. Elke dag
staan onze gediplomeerde en ervaren monteurs klaar om u van de beste service en garantie te voorzien. Bij de jongens van de
werkplaats is iedere (elektrische) fiets in goede handen!
Een fiets, onderdelen of accessoires kopen of uw fiets laten herstellen: dat doet u natuurlijk in Zwolle bij Scholten Fietsgoed. Wij
zorgen ervoor dat u altijd goed fietst en zien u graag in een van onze filialen!
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