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Kenmerken













De nieuwste fiets van Santos. En wat voor een fiets!
Echt een frame voor het zware werk. Je kunt tot maar liefst tot 55 kilo bagage meezeulen.
Geschikt voor zowel 28 inch wielen met banden van 42, 47, 50 of 55 als voor 27,5 inch wielen
met banden tot 70 mm.
Met zo’n brede band is hij echt geschikt voor off-road door de vering uit de brede band.
Je kan de 27,5 wielen met extra banden ook huren voor je vakantie.
Door dubbele remnokken op het frame en de voorvork, kun je de positie van de remblokken
voor de twee wielmaten aanpassen. Dit dus als je voor -de bij ons favoriete- HS33 remmen kiest.
Keuze uit drie velgen. Zeker met heel brede banden zorgt de XL-velg ervoor dat de band bij een
lage bandendruk stabieler rijdt. En dan met name in de bochten!
Houd er rekening mee dat bij banden breder dan 62 mm geen spatborden meer passen.
Hij kan zowel met Magura hydraulische HS33 velgremmen uitgerust worden als met Hope Tech
Evo, Deore of XT schijfremmen.
Onderhoudsarme Rohloff versnellingsnaaf, onderhoudsarme Pinion versnellingsbak of derailleur
Ketting of riemaandrijving
Aluminium frame

Uitvoeringen




Framematen:
Kleur:
Prijs:

45, 49, 53, 57, 61, 65, 70 cm in heren en mixed frame
Frame verkrijgbaar in 58 kleuren en 14 letterkleuren
kale prijs vanaf € 3.200,-

Levertijd


De levertijd is gemiddeld 4 weken.

Meer weten
Kom langs in onze winkel in de Jordaan en wij helpen je met het samenstellen van een Santos.






Sommige zaken raden wij af.
Sommige dingen raden we juist weer aan.
We leggen ook uit waarom.
Wij hebben overal voorbeelden van.
Bovendien bieden wij nog meer mogelijkheden dan Santos zelf.

En wij hebben de fiets met zowel 27,5 inch als met 28 inch wielen beschikbaar voor een testrit.
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Op onze site lees je meer over:







Fietsonderdelen
Rohloff versnellingsnaaf
Pinion versnellingsbak
Verlichting, waaronder de SON naafdynamo
Magura hydraulische remmen
Praktische tips

Of kom de fiets bekijken
We kunnen je een hoop meer vertellen over de fiets.
Bovendien is de fiets beschikbaar voor een testrit.
Kom langs bij onze winkel in de Jordaan!
Adres en openingstijden »
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