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20150802 Pressemelding ang importør TRS 

Geithus,	  02.08.2015	  

Tandberg MC er importør av TRS Motorcycles i Norge

Vi vil herved presentere oss som importør av TRS Motorcycles i Norge.

Det har de siste månedene vært en vurderingsprosess om hvorvidt vi ønsker å være importør av det nye 
motorsykkelmerket på trial-markedet, TRS Motorcycles. Etter et besøk på deres fabrikk i Spania hvor vi testet 
sykkelen og samtidig fikk et innblikk i hvilke planer TRS Motorcycles og Jordi Tarres har for fremtiden ble vi 
overbevist om at dette vil bli en god utfordrer på dagens marked. Et stort fokus på kvalitet i tillegg til svært 
detaljert teknisk konstruksjon var det som overbeviste oss om at dette er verdt å satse på. 

Deres første sykkel TRS One er nå lansert og vil i første omgang bli produsert i 250cc, 280cc og 300cc. Etter 
planen skal vi som importør få den første demosykkelen i oktober og ellers få de første syklene tidlig på 
nyåret. TRS One er et resultat av lidenskap og erfaring med trial i over 30 år. Et kompakt og lett design (65kg) 
med en motor og clutch konstruert spesielt for trial. TRS One overgår gjeldene standarder og utfordrer 
dagens markedsledere. 

Det var helt naturlig for oss å gripe muligheten for å selge TRS i Norge, da TRS også har et nært samarbeid 
med både Hebo og GRO.

Det er ikke kun en bra sykkel som er avgjørende for å lykkes i dagens marked. En ny produsent må være 
dyktig i alle ledd, spesielt tilgang på deler og service er utrolig viktig. Derfor er det også gledelig å kunne 
informere om at disse tingene er ivaretatt og at TRS forstår at en langsiktig plan er viktig for å lykkes.

Vi gleder oss over å kunne jobbe med TRS og ser det som svært positivt at vi nå kan tilby enda et merke i 
tillegg til Ossa og Gas Gas til våre kunder fremover.

For spørsmål angående TRS; ta kontakt per telefon innenfor våre åpningstider eller send oss en e-post på: 
salg@tandbergmc.no

Med	  vennlig	  hilsen,	  
Tandberg	  MC	  AS	  

Om	  Tandberg	  MC	  
Tandberg	  MC	  er	  importør	  av	  Gas	  Gas,	  Ossa, TRS Motorcycles, Kuberg,	  Hebo,	  GRO	  og	  Megamo	  i	  Norge.	  I	  tillegg	  
forhandler	  vi	  produkter	  fra	  Alpinestars,	  Jitise,	  Airoh,	  Michelin,	  Shimano	  og	  mange	  flere.	  Les	  mer	  om	  oss	  på	  
www.tandbergmc.no	  




