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VAKANTIEFIETSEN. 
Doe je zo. 

9 TIPS 
voor een top vakantie 

Sterk & stabiel frame
Een Santos frame is sterk en zorgt voor stabiel 

rijgedrag, ook met veel bagage. Dat voelt 

efficiënt, geeft vertrouwen in de bochten en 

zekerheid tijdens snelle afdalingen. 

Ruimte voor bagage
De hoeveelheid bagage is bepalend voor de fiets die je nodig hebt. Met 

een Santos kun je altijd uitgaan van voldoende draagkracht. Het aantal 

bevestigingsnokken voor dragers en bidon- /Alleshouders is per model 

verschillend. Het is handig om daar vooraf goed over na te denken. 

Vakantiefietsers... het zijn avontuurlijke, eigenzinnige en 

vooral unieke mensen. Ze passen niet in een hokje, want 

ze willen maar één ding: vrijheid.

Hóe je vakantiefietst is aan jou. Misschien ga je ver, 

onverhard, minimalistisch of juist met volle bepakking. 

Wij helpen je met de juiste keuzes. Alleen zó voelt je 

fietsreis ook écht als vakantie.
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Sterke vakantiewielen 
Vakantiewielen zijn belangrijk. Santos bouwt ze al jaren op dezelfde 

manier. Je krijgt sterke velgen, geborgde nippels en spaken op precies de 

juiste spanning, zodat ze geschikt zijn voor veel bagage en ruw terrein. 

Je kiest zelf de beste banden voor jouw doel.

Naafdynamo
Een naafdynamo is handig voor goed 

licht en het laden van je apparatuur. 

Santos liet speciale voorvork padden 

maken voor de stekkerloze Son SL 

naafdynamo. Je wiel is hiermee nog 

steeds gemakkelijk uit je fiets te halen.

Santos Only 
Santos heeft een eigen R&D afdeling 

waar we veel onderdelen zelf ont-

werpen. Zo heb je altijd de slimste 

en meest duurzame oplossing op 

je fiets. Denk aan een Antidoordraai 

balhoofdstel, de Alleshouder, de 

TravelRack XL achterdrager en meer. 

Toekomst proof
Een Santos frame is ontworpen 

vanuit de platform-filosofie; veel 

gestandaardiseerde onderdelen, waar 

mogelijk retrofit, en met handige 

modulaire kabelgeleiders voor 

flexibiliteit in de toekomst. Bovendien 

zijn veel frames E-bike ready!

Duurzame aandrijving
Een Santos wordt vaak uitgerust met 

riemaandrijving. In combinatie met een Rohloff 

naaf of Pinion versnellingsbak maakt dat ‘m super 

duurzaam en onderhoudsarm.
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Krachtige remmen 
Santos gebruikt de beste onderdelen die er 

bestaan. Dus welke velg- of schijfremmen je ook 

kiest uit onze opties, ze brengen je veilig beneden. 
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Custombuilt 
Comfortabel fietsen doe je o.a. met een goed stuur, het juiste zadel en 

fijne handvatten. Die keuze is per persoon verschillend. Bij Santos kun 

je alles testen. Daarnaast heb je keuze uit meer dan 50 framekleuren, 14 

letterkleuren en 6 naafkleuren. 
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De Travelmaster 3+ neem je mee op vakantie, de wereld over, op 
avontuur. Je belandt op prachtige onverharde paden in Frankrijk, rijdt 
tussen de rotsen in Noorwegen of pusht je fiets over de glooiende 
hobbels van een zandweg in Zuid-Amerika. Dagen vol voldoening, met 
een immens gevoel van vrijheid.

De mogelijkheden uitbreiden, dat was het doel. We evolueerden onze 
Travelmaster tot een veelzijdige alleskunner en noemden hem de 
Travelmaster 3+. Sterk en stabiel zoals je van onze Travelmasters 
gewend bent, comfortabeler dan ooit.

Hij geeft je grip op ruige ondergronden, rolt soepel over elk obstakel en 
is sterk, sterk als een huis (maar dan op vakantie). Zijn 27,5 inch óf 28 
inch wielen met brede velgen maken dat je je zeker voelt op onverhard 
en veilig rolt tijdens een afdaling op gravel.

Bij thuiskomst verruilt het avontuur zich voor een ritje woon-werk, 
naar de supermarkt of door de stad. De travelmaster 3+ vormt 
zich moeiteloos om tot snelle forenzenfiets en onderhoudsarme 
boodschappen-buddy. Je hoeft niet meer te kiezen, de Travelmaster 
3+ heeft alles in één.

2.25

Een wéreldfiets, ook voor thuis

Marco’s configuratie:

Remmen 
Schijfremmen Hope 
Tech3-V4 met extra dikke 
203 mm Santos schijven

Frame 
53 cm, aluminium frame 
Stalen voorvork
Framekleur: Polished Grey +  
Storm Grey design met rode S
Plus+ frame (2 wielmaten mogelijk)

Wielen
27,5 inch Santos vakantiewie-
len-XL met extra brede velg en
2.25 Schwalbe Smart Sam banden

Hoog- en mixte model verkrijgbaar.

Aandrijving 
Onderhoudsarm
Gates EXP riemaandrijving 
Rohloff naaf
14 versnellingen 

Algemeen
Geschikt voor véél bagage 
Functie staat voorop

En verder
Forumslader
Son SL naafdynamo rood
Santos Alleshouder
Antidoordraai balhoofdstel
TravelRack XL achterdrager

Travelmaster 3+ 

De Santos van:

Marco Meijerink 
Wereldfietser



Met de Travel Lite ga je veel fietsen. Dat kan niet anders. Voor je het weet 
rijd je via de supermarkt, langs je werk, dwars door de Alpen, naar het 
warme, prachtige Toscane... én door naar Istanbul, Teheran en Nepal. 
Als je er eenmaal op zit wil je er namelijk niet meer vanaf. Echt niet. Oke, 
misschien hóóguit voor een heerlijk bord echte Italiaanse pasta of een 
klein fijn hotelletje in Bassano del Grappa. Hooguit. 

Enthousiasme en ervaring waren het recept. Van ons en vooral van onze 
rijders. We brachten onze expertise in en filterden uit alle ingrediënten 
de essentie. De basis voor een oersterke, strakke, lichte en snelle 
trekkingfiets die je overal brengt. En waar je áltijd op wilt stappen.

Een mooi frame met afgewerkte, gladde lasnaden. Geen overbodige 
nokjes. Wél ruimte voor brede banden met veel bandvrijheid. Met cleane, 
gebruiksvriendelijke FIRMtech remmen, zonder poetsen. Veel kilometers, 
minimaal onderhoud, dat was het streven. 

Deze favoriet is je pakezel op vakantie, je betrouwbare metgezel tijdens 
de ritjes woon-werk en dient daarbuiten als handige boodschappenbuddy. 
Tijd om te vertrekken dus!

Oja, mocht je hem komen testen, zeg dan alvast tegen je baas dat je er 
een dagje aan vast plakt... en nog één...

De configuratie van Paul & Anja:

Remmen 
Magura HS33 FIRMtech

Frame 
Laag 53 cm & hoog 57 cm
Aluminium frame & voorvork
Framekleur: Deep Black 
Letterkleur: White / Storm Grey 

Wielen
28 inch Santos vakantiewielen 
met 50 mm Schwalbe Almotion 
banden

Hoog- en mixte model verkrijgbaar.

Aandrijving 
Onderhoudsarm
Gates riemaandrijving
Rohloff naaf
14 versnellingen 
Santos Eccenter 
Santos Splitpart (framedeling)

Algemeen
Clean & dedicated
Geschikt voor veel bagage 

En verder
Santos Alleshouder
Antidoordraai balhoofdstel
Santos TravelRack XL drager 
Tubus lowrider

Een superchique alleskunner

Travel Lite

De Santos van:

Paul en Anja 
Wereldfietsers



De 4.29 mountainbike is niet meer weg te denken sinds de 29er zijn 
intrede heeft gedaan in de mountainbike-wereld.

We hebben de 4.29 lekker robuust gemaakt. Vooral de versies met 
Rohloff of Pinion en tandriem zijn bijna niet kapot te rijden. Hiermee kan 
je gerust het hele jaar door de modder baggeren en stof happen zonder 
dat je om de haverklap je aandrijving moet vernieuwen. Hoe smerig de 
omstandigheden ook zijn, de 4.29 blijft altijd gáán. Als je dan ook nog 
kiest voor de hufter-proof hydraulische Magura Firmtech velgremmen, 
dan heb je de meest onderhoudsarme mountainbike ter wereld.

De 4.29 is namelijk de enige 29er mountainbike in de wereld die met 
deze remmen gemaakt wordt. Voor de snelle jongens en meisjes die 
véél en vooral hárd willen afdalen, is de 4.29 ook gewoon leverbaar met 
schijfremmen.

De bite en doseerbaarheid van schijven gecombineerd met het 
onderhoudsarme karakter van de Rohloff-naaf of de Pinion 
versnellingsbak maken van de 4.29 een kilometervreter, een echte 
marathon bike.

De robuuste bouw en de uitgebreide opbouwmogelijkheden van de 4.29 
maken ‘m ook zeer geschikt als trekkingfiets. Met een bagagedrager, 
onze alleshouders en eventueel een vaste stalen vork maak je er een 
beest van een ‘Adventure Bike’ van.

Mountainbike met reisambities

De configuratie van Dirk & Linda:

Remmen 
Schijfremmen Hope 
Tech3-V4 met 180mm 
schijven

Frame 
40 & 45 cm, aluminium frame 
Lauf TR 29 voorvork
Framekleur: Forest & Deep black
Letterkleur: Geen

Wielen
28 inch handgemaakte Santos 
sportwielen. 

Aandrijving 
Onderhoudsarm
Gates CDX riemaandrijving
Pinion versnellingsbak
18 versnellingen 

Achterdrager en lowrider 

mogelijk

En verder
Santos Alleshouders
Santos M10 stuur
Antidoordraai balhoofdstel

4.29

De Santos van:

Dirk & Linda
Fiets fotografen



De Travelmaster 2.9 is onze meest veelzijdige heavy-duty trekkingfiets. 
Een bundeling van alle wensen en ervaringen van de vele Santos-rijders 
leverde een ultieme vakantiefiets als resultaat.

Eén van de belangrijkste wensen was comfort. Daarom heeft de Travel-
master 2.9 grote wielen met brede banden. Lekker veel luchtvering, veel 
grip en toch een lage rolweerstand. En er past een verende voorvork in! 
Het frame is daar speciaal op gebouwd, vandaar die verhoogde voorkant. 
Die nieuwe geometrie maakt een extra comfortabele zitpositie mogelijk 
en biedt ruimte voor veel drinkflessen. Voor de liefhebbers is een sportie-
ve diepe zit gelukkig ook gewoon mogelijk.

De Travelmaster 2.9 is een echte Santos, wat betekent dat hij gebouwd is 
op maximale duurzaamheid met een minimum aan onderhoud. Daar zor-
gen de Rohloff naaf en de tandriem voor. Voor de remmen kun je kiezen 
uit alle bestaande varianten: hydraulische Magura velgremmen, V-brakes 
of schijfremmen.

Omdat de Travelmaster 2.9 zwaar wordt belast, met veel bagage voor je 
reis, heeft hij onze beroemde, supersterke Santoswielen en sterke Tubus 
bagagedragers. Zo wordt zwabberen verleden tijd. Aan het frame van de 
Travelmaster 2.9 passen maar liefst drie Santos-alleshouders voor grote 
flessen. Geen dromedarissen meer nodig, met de Travelmaster 2.9 kom je 
zelfs een woestijn wel door!

Een wereldfiets van formaat

De configuratie van Frank & Jacinta:

Remmen 
Magura HS33 velgremmen 
Santos Montagebooster

Frame 
49 & 53 cm, aluminium frame 
Stalen voorvork
Framekleur: Arctic White /  
Bronze Metallic
Letterkleur: Silver / Black

Wielen
28 inch Santos vakantiewielen, 
50 mm Schwalbe Marathon 
Mondial banden

Aandrijving 
Onderhoudsarm
Gates riemaandrijving
Rohloff naaf, 14 versnellingen
Santos Eccenter 
Santos Splitpart (framedeling) 

Algemeen
Geschikt voor véél bagage 
Functie staat voorop

En verder
Santos Alleshouder
Antidoordraai balhoofdstel
TravelRack XL achterdrager

Travelmaster 2.9

De Santos van:

Frank & Jacinta
Wereldfietsers | Spinning South



De Cross Lite is een multifunctionele gravelracer. Hij is licht, hij is snel en 
geschikt te maken voor volledige bepakking.

De krachtige, hydraulische schijfremmen - met de grootste race schijven 
die je kunt krijgen - en het comfortabele racestuur met ondiepe bocht 
maken hem tot een sportieve, strakke crosser. Voor op de weg of in 
terrein.

Voor reisdoeleinden kan de Cross Lite worden uitgerust met dragers, 
brede banden (35 - 60 mm mogelijk) en spatborden. Kies een verende 
of vaste vork; bijvoorbeeld een lichte full carbon of een stabiele stalen 
exemplaar geschikt voor lowriders. Het is meer dan een opgerekte 
racefiets, ‘t is een snelle, stabiele en multifunctionele reisfiets voor on- en 
offroad.

Bikepacking configuratieMet Thule Pack ‘n Pedal drager

Een multifunctionele gravelracer

Cross Lite

Gunthers’ configuratie:

Algemeen 
Echte Bikepacker
Voor- en achterdrager mogelijk

Remmen 
Sram 180 mm schijven met 
Double Tap shifters voor de 
Rohloff naaf (icm Geblabox)

Frame 
Maat L, aluminium frame 
Enve carbon voorvork
Framekleur: Polished Grey
Letterkleur: Red

Wielen
28 inch sportwielen met 
Continental RaceKing banden

Aandrijving 
Onderhoudsarm
Gates riemaandrijving
Rohloff naaf
14 versnellingen
Santos Eccenter 
Santos Splitpart (framedeling)

En verder
Son naafdynamo
Antidoordraai balhoofdstel
Tip: Zadeltas afwisselen met 
Thule Pack ‘n Pedal drager

De Santos van:

Gunther Desmedt 
Bikepacking Hero



De 4.29 mountainbike is niet meer weg te denken sinds de 29er zijn 
intrede heeft gedaan in de mountainbike-wereld. We hebben hem lekker 
robuust gemaakt. Vooral de versies met Rohloff of Pinion en tandriem 
zijn bijna niet kapot te rijden. Hiermee kun je gerust het hele jaar door 
de modder baggeren en stof happen zonder dat je om de haverklap je 
aandrijving moet vernieuwen. Hoe smerig de omstandigheden ook zijn, de 
4.29 blijft altijd gáán. 

De 4.29 is de enige 29er mountainbike met de optie voor hufter-proof 
hydraulische Magura Firmtech velgremmen. Dat maakt hem super 
onderhoudsarm. Voor de snelle jongens en meisjes die véél en vooral 
hárd willen afdalen, is hij ook verkrijgbaar met schijfremmen. De bite en 
doseerbaarheid van schijven gecombineerd met het onderhoudsarme 
karakter van de Rohloff naaf of de Pinion versnellingsbak maken van de 
4.29 een kilometervreter, een echte marathon bike.

Daarnaast maken de robuuste bouw en de uitgebreide 
opbouwmogelijkheden van de 4.29 ‘m ook zeer geschikt als trekkingfiets. 
Met een bagagedrager, onze alleshouders en eventueel een vaste stalen 
vork maak je er een beest van een ‘Adventure Bike’ van. In de winter lekker 
mountainbiken en in de zomer ermee op fietsvakantie, eventueel met 
snelle asfaltbandjes. Of… brede strandbanden erop (2.35/60mm banden 
passen makkelijk) en je rijdt met de 4.29 BeachRacer zo het strand op. 
Je hebt helemaal geen twee of drie verschillende fietsen meer nodig!

Bikepacking configuratieTrekking configuratie

De multifunctionele adventure bike

4.29

Marco”s configuratie:

Algemeen 
Voor- en achterdrager mogelijk 
Echte Bikepacker

Remmen 
Schijfremmen Shimano XT 
met 180 mm Santos schijven

Frame 
Maat M, aluminium frame 
Lauf voorvork
Framekleur: Earth Grey 
Letterkleur: Lite Grey

Wielen
28 inch Santos vakantiewielen, 
2.1/54 mm Racing Ralph 
banden

Aandrijving 
Onderhoudsarm
Gates riemaandrijving
EXP voorblad 
Rohloff naaf
14 versnellingen 

En verder
Cycle 2 Charge USB lader
Son SL naafdynamo
Antidoordraai balhoofdstel
TravelRack XL achterdrager

De Santos van:

Marco Meijerink 
Wereldfietser



VAKANTIEFIETSEN 
MET POWER 

Neem je E-bike mee op reis

ALLEEN VOOR 
SANTOS RIJDERS

Extra accu 
Speciaal voor klanten met een Santos PX E-bike (te herkennen aan de 

Pendix-for-Santos branding op de motor en accu) verhuurt Santos extra 

accu’s voor op reis. 

Elektrische kinderfietsen
Ga je met kinderen op vakantie en wil je graag elektrisch? Santos klanten 

kunnen tegen een schappelijke prijs een elektrische kinderfiets huren. 

Vakantiefietsen met een lekker teugje extra energie? Het kan! Santos 
ontwikkelde de Power Serie. Dat is een duurzame lijn E-bikes, ontworpen voor 

het maken van véél kilometers.

100.000 km / 5 jaar 
garantie op de 

Santos PX motor 

De Santos 365 standaard: 
ontworpen voor 365 

dagen per jaar onder alle 
weersomstandigheden.

Grotere actieradius 
met de Santos PX 

software

330 Wh

500 Wh

660 Wh

830 Wh

1000 WhPrijzen en specificaties zijn te vinden op onze website. 



De Travelmaster 3+ PX is een reisfiets met power. Hij is ontwikkeld voor 
vakantiegangers, weekendvierders, levensgenieters én fietsforenzen. 
Robuust en authentiek als een echte Travelmaster, met een lekker teugje 
extra energie. Met de wind in de rug ga je fluitend op pad, de buitenlucht 
in.

De Travelmaster 3+ PX komt met een betrouwbare Pendix middenmotor 
en speciale Santos software voor een grotere actieradius. Daarnaast 
beschikt de fiets over de beste onderdelen voor veel-fietsers. Zo heb je 
de keuze uit krachtige velg- of schijfremmen, geselecteerd voor intensief 
gebruik. De duurzame Rohloff naaf met Santos riemaandrijving zorgt voor 
heel weinig onderhoud. 

Dus of je nu naar je werk fiets, naar Zweden of de middellandse zee, 
de Travelmaster 3+ PX begeleidt je steady en stabiel. Voor dagen vol 
voldoening en een immens gevoel van vrijheid.

Reisfiets met Power

Travelmaster 3+ PX

Afgebeelde configuratie:

Remmen 
Schijfremmen Hope 
Tech3-V4 met extra dikke 
203 mm Santos schijven

Frame 
57 cm, aluminium frame 
Stalen voorvork
Framekleur: Polished Grey +  
Storm Grey design met rode S
Plus+ frame (2 wielmaten mogelijk)

Wielen
27,5 inch Santos vakantiewie-
len-XL met extra brede velg
62 mm Schwalbe Moto-X banden

Aandrijving 
Onderhoudsarm
Betrouwbare Santos PX motor 
Gates riemaandrijving
Rohloff naaf, 14 versnellingen 

Algemeen
Geschikt voor véél bagage 
Functie staat voorop
Altijd de wind in de rug

En verder
Son SL naafdynamo rood
Santos Alleshouder
Antidoordraai balhoofdstel
TravelRack XL achterdrager

Hoog- en mixte model verkrijgbaar.



Specificaties en prijzen kunnen variëren. Op www.santosbikes.com zijn alle actuele specificaties en prijzen te vinden.


