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SERIAL 1 ONTHULT DE MOSH/BMX - EN
VEILT DE TWEEDE E-BIKE IN DE 1-OFF
SERIE
Serial 1's 1-OFF serie creëert en veilt handgebouwde custom e-bikes waar er
maar één van zijn. Deze komt ten goede aan de Just Keep Livin Foundation.
MILWAUKEE - 29 oktober, 2021 - Serial 1 heeft vandaag de tweede custom e-bike onthuld

die geveild zal worden in de 1-OFF Series. De MOSH/BMX is een unieke e-bike die refereert

aan de gloriedagen van de BMX uit de vroege jaren tachtig. De veiling begint vandaag op

www.serial1.com/bmx en sluit op dinsdag 2 november. Het staat eigenlijk open voor elke bieder

waar ook ter wereld.
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De MOSH/BMX is gebouwd door Warren Heir, Jr. en Kendall Lutchman bij JR's Fabrication

and Welding in Milwaukee, Wisconsin. De aangepaste e-bike behoudt alle eigenschappen en

functionaliteit van de standaard MOSH/CTY, inclusief de onderhoudsvrije Gates Carbon Drive

riem, krachtige Brose middenmotor, soepele TRP hydraulische schijfremmen, en interne kabels

en bedrading.

De aanpassingen voor dit model zijn:

Een hoge BMX-stang met interne kabelgeleiding

Een aan de voorkant gemonteerde bagagemand met op maat gemaakt roestvrijstalen rek

Een opvallende, twee-kleuren fade paint job

Authentieke BMX details zoals een Viscount Dominator zadel, ODI Mushroom handvatten,

en BMX pedalen

Agressieve Schwalbe Hans Dampf noppenbanden

https://serial1.eu/


"Voor deze tweede 1-OFF fiets hebben we ons laten inspireren door de iconische BMX-fietsen

uit de vroege jaren '80," zegt Aaron Frank, Brand Director bij Serial 1. "Eén ritje brengt je direct

terug naar de buitenwijken van je jeugd, het scheuren en slippen, springen van stoepranden en

overal heen racen in een groep met je beste vrienden."
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Alle opbrengsten van deze veiling komen ten goede aan de Just Keep Livin Foundation, een

non-profitorganisatie die is opgericht door Camila en Matthew McConaughey die zich inzetten

voor de positie van middelbare scholieren door hen de middelen te geven om een actief leven te

leiden en gezonde keuzes te maken voor een betere toekomst. 
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Voor foto's en video's van de MOSH/BMX ga je naar https://serial1.com/press-kit/. Voor meer

informatie over de 1-OFF-serie van Serial 1, of om deel te nemen aan de veiling, ga je naar

www.serial1.com/bmx. Voor meer informatie over de Just keep Livin Foundation, ga naar

jklivinfoundation.org.

Over Serial 1
Serial 1 biedt eersteklas elektrische fietsen die worden gekenmerkt door intelligent en

mensgericht design. Ze worden gemaakt met behulp van de meest geavanceerde

fietstechnologie om de meest eenvoudige en intuïtieve manier te creëren om het plezier, de

vrijheid en het directe avontuur te ervaren tijdens het rijden met een elektrische fiets met

trapondersteuning. Ga voor meer informatie naar https://serial1.eu.
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