
 27 oktober 2021, 12:00 (BST)

Fara maakt de reeks complete met de nieuwe
F/GR gravelbike
Het Noorse bedrijf wil niks van het prachtige Scandinavische landschap
onbereden laten en heeft daarom de trilogie van modellen compleet gemaakt
met de nieuwe F/GR. Nu is er dus voor elk type rijder, avontuur en pad de
perfecte fiets

London 4th November 19:00 – Vandaag lanceert Fara Cycling de nieuwste versie van hun

succesvolle gravelbike, de F/GR. Met een meer bandenspeling (50mm 700c), een verbeterd

ontwerp en een nieuwe geometrie, is de F/GR duidelijk gericht op eenvoudig plezier op de fiets

op een ondergrond die meer een uitdaging is.

Drie is een magisch getal en met deze drie modellen gelooft Fara Cycling dat als je van rijden

met een racestuur houdt, je bij FARA goed zit. Of het nu ruige single-tracks, afgelegen

zandwegen of zijdezacht asfalt is.
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Met hun focus op ontwerp en ontwikkeling heeft Fara Cycling een naam opgebouwd ook buiten

de Noorse grenzen. Het jonge bedrijf, opgericht door Jeff Webb, omarmd de Noorse

fietscultuur met zijn laatste creatie, de F/GR.

Dankzij hun Direct to Consumer-model kan Fara deze fantastische fietsen meer toegankelijk

maken door de prijs aantrekkelijk te houden. Met behulp van hun unieke en eenvoudige online

configurator kun je elke Fara naar wens samenstellen. Vervolgens wordt deze met de hand

gebouwd in Oslo voordat hij de wereld rond wordt gestuurd.
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Terug naar de nieuwe F/GR: De grotere wielbasis en vlakkere hoeken, samen met de grote

bandenspeling (700c x 50 mm), maakt hem perfect voor diegenen die de grenzen willen

verleggen van wat drop-bar fietsen aankunnen. Zet er de aanbevolen 43 mm banden op en hij

verandert weer in een snelle en leuke fiets voor lange stoffige ritten of zelfs stevige woon-

werkverkeer in de buitenwijken van de stad.
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Met deze drie-eenheid wordt duidelijk dat de wisselwerking tussen Fara en het landschap dat ze

omringt twee kanten op gaat. Het landschap beïnvloed hoe ze fietsen ontwerpen, terwijl de fiets

beïnvloed hoe ze hun omgeving zien. Ook bevestigt het dat de Noorse scene een van de

gravelhoofdsteden van de wereld is geworden, waardoor de fietsen uit Noorwegen voorop staan

in de wereldwijde stoffige gravelrevolutie.

De nieuwe F/GR is nu beschikbaar voor pre-purchase en wordt geleverd in april 2022.

Over Fara Cycling
Building great bikes for fellow freedom seekers

Fara Cycling is een Noors fietsmerk dat in 2016 opgericht is en in Oslo gevestigd is. De

oprichter, Jeff Webb, is een voormalig profrenner die de klantervaring en de manier waarop

een fiets gekocht wordt wilde verbeteren. Fara heeft een team dat bestaat uit zeer ervaren

rijders die bergen ervaring meebrengen in alles wat ze doen.

Het merk is gebaseerd op de Scandinavische principes van het minimalistische design en is

sterk beïnvloed door het Noorse buitenleven. Fara Cycling’s fietsen worden gebouwd volgens de

hoogste standaarden met de beste onderdelen. Hun collectie van prestatiegerichte fietsen is

gemaakt om gereden te worden door iedereen. Van de meest fanatieke en gedreven fietsers tot

forenzen die meer vragen van hun fiets.

Productkenmerken
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Robuust, carbon fiber frame en vork.

Volledig interne kabelgeleiding Token S-Box Systeem

Gebogen achtervork voor meer comfort.

In-frame opbergluik - Handige plek om je reserveonderdelen mee te nemen!

Fara Cycling IBS (Integrated Bikebacking System) - Geen riemen meer!

1050 gram zwaar (Maat M) - lichtgewicht gravel frame.

700x50mm bandenspeling - Alles is mogelijk.

Ronde, 27,2 mm zadelpen - gemakkelijk compatibel met vele zadelpen modellen, inclusief

dropper posts.

Intuitive Fit geometrie - 4 maten voor bijna elke rijder.

T47 trapas - elimineert irritante krakende geluiden.

Geïntegreerde spatbordbevestigingen - Eenvoudig spatborden monteren.

Drievoudige vorkbevestigingen voor bagage - Neem meer bagage mee.

SRAM UDH compatibel derailleur hanger - Klaar voor de toekomst.

Direct te monteren 160 mm voorschijfrem - Geen montagebeugels/adapters meer nodig

12 mm steekassen - verhoogde torsiestijfheid.

Prijs van de F/GR vanaf €3500,- met Shimano GRX 810 groepset

Available in
Beschikbaar in vier maten: Small (49 cm), Medium (53 cm), Large (56 cm) en Large (59 cm)

Beschikbaar in vier kleuren: Fjord Green, Winter Sky Blue, Wet Asphalt en Morell Red

Signature series: Phyllite / Rust Logo
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