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Travelmaster 3+
Wéreldfiets, ook voor thuis

Meer grip, meer comfort en veelzijdiger dan ooit
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 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 boodschappenbuddy. Je hoeft niet meer te kiezen, de Travelmaster 3+
heeft alles in één.

Comfortabel en sterk
De kracht van 27,5 inch met 62mm banden

Santos XL vakantiewielen
Een Santos XL vakantiewiel is een handgemaakt 27,5 inch wiel
met 62 mm banden op extra brede velgen. Ze zijn ijzersterk
door hun korte spaken. De extra lucht in de banden zorgt voor
comfortabele vering. Blijf dus lekker in je zadel zitten, geniet van
de omgeving, je banden doen het werk.

Sterk en stabiel
De Santos XL vakantiewielen hebben 36 (relatief korte) spaken
en geborgde nippels voor véél sterkte. De extra brede velg houdt
de brede banden goed op hun plek. Voor strakke bochten mét
bagage.

Comfortabele luchtvering
Als een kussen zo zacht. De 62 mm banden geven je comfortabele
luchtvering. Ideaal voor prachtige onverharde wegen in
Noorwegen, de kasseien in een klein Frans dorpje of op een
zandweg in Zuid-Amerika.

Veel bandvrijheid
Op de Travelmaster 3+ monteren we 27,5 inch wielen en banden
tot 62 mm mét spatborden. Er blijft voldoende ruimte over voor
modder, gruis en kiezels.

Twee wielmaten
De Travelmaster 3+ is geschikt gemaakt voor
twee wielmaten. Kies voor comfortabele
27,5 inch wielen met 62 mm banden of
neem 28 inch exemplaren met banden van
42 tot 55 mm.
Wil je ze gedurende het jaar wisselen?
Dat kan! Bekijk het Santos PLUS-concept
achterin deze folder.

Veel bagage

Alles meenemen wat je wilt

55 kg bagage,
met gemak
De Travelmaster 3+ wordt standaard uitgerust
met Santos TravelRack XL achterdrager en
Tubus lowrider. Daar kun je natuurlijk zelf nog
wat aan wijzigen (Custombuilt), maar feit blijft
dat de Travelmaster 3+
geschikt is voor véél
bagage. 55 kg, met
gemak. Een super
sterk frame, een
betrouwbare
stalen voorvork
met lowrider
nokken en
verstevigde
nokjes voor de
bidonhouders.
Zo neem je alles
mee wat je
wilt, zonder te
zwabberen.

Voor- en achterdrager

Veel drinkflessen

De Travelmaster 3+ is standaard uitgerust met de
Santos TravelRack XL achterdrager en een Tubus
lowrider.
De Santos TravelRack XL is een extra sterke en
stabiele drager die wel 40 kg bagage kan torsen.

De Travelmaster 3+ heeft plaats voor 3 bidonof Santos Alleshouders*. In zo’n Alleshouder is
ruimte voor een 2 literfles, een matje, gasblikje,
fles wijn, je schoenen of wat je maar wilt.
* Op het 45cm frame passen 2 Santos Alleshouders.

Veilig afdalen, vol vertrouwen
Veel grip, lekker stabiel en sterke remmen

Sterk en stabiel
Na een prachtige klim suis je met volgepakte fiets de
berg af. De Travelmaster 3+ volgt gewillig en strak.
Hij heeft een super sterk frame, een stalen vork en
ijzersterke wielen waardoor zwabberen verleden tijd is.

Veel grip, veilig afdalen
De Travelmaster 3+ heeft 27,5 inch wielen met brede
banden, die je grip geven op alle ondergronden. Klinkers,
kasseien, gravel en onverhard. Ze zorgen ervoor dat je je
zeker voelt op een onverharde weg en veilig rolt tijdens
een afdaling op gravel.

De sterkste remmen
De sterkste remmen met de meeste remkracht. Klaar
voor lange afdalingen met de beste Hope schijfremmen
met 4 zuigers en extra grote (203 mm) en extra dikke (3,5
mm) schijven. Je kunt ook kiezen voor de betrouwbare,
hydraulische Magura HS33 velgremmen. Het frame en de
vork zijn geschikt gemaakt voor beide. Kies wat jou het
beste past.

In nood? Geen nood.

Gestandaardiseerde onderdelen, overal ter wereld verkrijgbaar.

Onderdelen vervangen,
overal ter wereld
We maken allemaal wel eens wat kapot. Of dat nu
gebeurt door een val of in het vliegtuig, in Spanje of
Mexico; geen nood. De Travelmaster 3+ is uitgerust
met een aantal handige details.
Zo worden de Hydraulische Magura remmen
gemonteerd op cantilever nokken, waar ook
standaard V-brakes op kunnen. De kabels lopen
buiten het frame om, zodat je de remmen
gemakkelijk kunt vervangen.

Het balhoofdstel en de quick releases hebben een
standaard maat, het vierkante bracket met BSA
draad is ook overal verkrijgbaar.
Verder is zo veel mogelijk schroefdraad buiten het
frame gehouden. Denk aan de bevestiging van je
standaard, de brackethuls, de riemdeling en de
schijfremmen. Draai je een boutje te hard aan, dan
hoef je alleen het onderdeeltje te vervangen en is
je frame nog heel.
Last but not least past er naast een 27,5 inch
wiel ook een standaard 28 inch exemplaar in de
Travelmaster 3+.

Schoefdraad
buiten het frame

Santos PLUS concept
Twee wielmaten

Twee wielmaten in één fiets, zonder concessies. Met het Santos PLUS concept kun je gemakkelijk je wielen wisselen. Rij het hele
jaar op snelle wielen naar je werk en huur voor je vakantie een set comfortabele, sterke XL vakantiewielen. De dealer bouwt je
fiets om en Santos zorgt dat je huurwielen in topconditie zijn. Zo kun je zorgeloos op reis.
Het wisselen van de wielen is mogelijk met schijf- en velgremmen. Kies uit 27,5 inch wielen met 62 mm banden of 28 inch wielen met
banden van 42 - 55 mm. Wissel van dedicated vakantiefiets tot snel woon-werk exemplaar. Maximale sterkte en comfort op reis,
minimaal functioneel gewicht en veel snelheid bij thuiskomst. Dat maakt de Travelmaster 3+ een wéreldfiets, ook voor thuis.

Comfortabele en sterke
XL vakantiewielen

Snelle woon-werk
sportwielen

De Santos XL vakantiewielen zijn ideaal voor prachtige
onverharde wegen in Noorwegen, de kasseien in een klein Frans
dorpje of een zandweg in Zuid-Amerika: comfortabel én sterk.
Een 27,5 inch, 62 mm band heeft een grote luchtkamer, die je
met minder luchtdruk kunt rijden. Dat rolt gemakkelijk over
obstakels en voelt lekker comfortabel. De velg is kleiner dan 28
inch en extra breed. Dat maakt het wiel sterker.

In de Travelmaster 3+ passen naast de Santos XL
vakantiewielen ook 28 inch exemplaren met 42 - 55
mm banden. Kies bijvoorbeeld snelle sportwielen
met 42 mm banden, waarmee je snel en licht naar je
werk rijdt. Ook ideaal voor in de stad.

Santos wielen huren
Zorgeloos op reis. De Travelmaster 3+ is in essentie een krachtige,
comfortabele vakantiefiets. De rest van het jaar gebruik je hem
als snel woon-werk exemplaar. Bij een Santos (World) Store kun
je de passende wielen huren. We leggen uit hoe dat werkt:
Kies de Travelmaster 3+ met de wielen waarmee je het
meeste denkt te gaan rijden. Je kiest bijvoorbeeld snelle,
28 inch sportwielen, waar je het hele jaar mee naar je werk kunt
of iets sterkere voor toertochten in de omgeving.
Plan een vakantie naar Frankrijk, Kirgistan of Argentinië,
wat je wilt. Je belt je vertrouwde Santos (World) Store (of
Santos) en maakt een afspraak. Zij wisselen je snelle sportwielen
om voor comfortabele Santos XL vakantiewielen. Zo heb je
maximale sterkte en comfort op reis.

Huur de wielen voor een bepaalde periode.
Spreek af wanneer je terug bent en vraag de dealer
eventueel ook om de rest van je fiets na te lopen. Hij
doet het nodige onderhoud en jij kunt zorgeloos op
reis.
Je krijgt een verzekering. In ruil voor de huur krijg
je zekerheid. Wat er ook met de wielen gebeurt,
je kunt ze zonder extra kosten retourneren. Alleen
lusten, geen lasten.*
Na je vakantie worden je eigen wielen door de
dealer teruggezet en kun je weer snel naar je
werk, door de stad of naar de supermarkt.
* Uitgezonderd diefstal.

Klaar voor je wensen van morgen
Door innovatie

Modulaire
kabelgeleiders

Dubbele remnokken

Santos modulaire kabelgeleiders

Met deze dubbele remnokken kun je zowel 27,5 inch
als 28 inch wielen monteren met velgremmen. Kies
voor 27,5 inch met 62 mm banden of 28 inch met
42 - 55 mm banden.

Het Travelmaster 3+ frame is geschikt gemaakt voor
meerdere aandrijvingen en meerdere remmen. Met
deze kabelgeleiders lopen je kabels altijd netjes langs
je frame, welke combinatie je ook kiest. Nu en in de
toekomst.

Twee wielmaten

Kabels altijd netjes

Santos 2 in 1 montagebooster

Meer remkracht

De Santos 2 in 1 montagebooster is de enige booster
waarmee je de betrouwbare, hydraulische Magura
remmen op een 27,5 inch wiel met 62 mm banden
en spatborden kunt monteren. Hij is lichter en zorgt
voor meer remkracht. Het is een brakebooster en
montageplaat in één. Gemaakt van aluminium, dus
dat roest niet. Goed om te weten: hij is gemakkelijk
te wisselen en eenvoudig in gebruik.

Santos achterpad

Rohloff én derailleur
Het achterpad van onze Travelmaster 3+ is geschikt
gemaakt voor zowel Rohloff als derailleur. Deze losse
derailleurhanger, die allenen past op het Santos
achterpad, maakt het mogelijk om later nog te
switchen. Zo past de Travelmaster 3+ bij je wensen
van nu én die van de toekomst.

Geometrie & kleuren
Alles op een rij

BOVENBUIS LENGTE (horizontaal gemeten)

H
BAL
OO

OVERSTAP HOOGTE*

FD
OPO
- DR
UT

E
NGT

IS LE

BALHOOFD HOOGTE*

U
ZITB

Maten 45 en 49 hebben een
aangepaste bovenbuis voor een
lagere overstaphoogte.

100 mm

Geometrie Travelmaster 3+
Alle maten zijn gegeven in millimeters, tenzij anders aangegeven.
Maat

Zitbuis lengte

Bovenbuis lengte

Overstap hoogte

Balhoofd hoogte

Balhoofd-dropout

45 cm

450

570
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883

582

49 cm

490

580

742

892

592

53 cm

530

590

815

904

602

57 cm

570
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841

923

622

61 cm

610

610

868

942

642

65 cm
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895
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662

70 cm

700
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926

979

682

* Gemeten met 27,5 inch wielen en de Schwalbe Super Moto-X 62 mm band.

Framekleuren
Welke kleur wordt het? Bordeau rood, mos groen, deep black of toch beige? Begin maar alvast met nadenken, want onze
Rohloff- en Son-naven zijn er in 6 kleuren, onze frames in 30 en de logo’s in meer dan 50 kleuren.

Travelmaster 3+

Hij draagt al je bagage.
(40 kg achter, 15 kg voor)
Speciale, extra sterke
TravelRack XL achterdrager

Dedicated vakantiefiets
•
•

Super sterke
XL vakantiewielen
Met 62 mm banden

Onderhoudsarm
Kies je voor riem of ketting?

Kies je eigen kleur
Keuze uit meer dan 30 framekleuren, 50
letterkleuren en 6 naafkleuren.

Verkrijgbaar in 7 maten
Voor rijders vanaf 1,60 tot 2,10 m.

Son SL
Stekkerloze
naafdynamo.

Veel ruimte voor
drinkflessen

Schijf- of velgremmen?

Het frame is geschikt voor beide.

Wielmaten wisselen

Met het Santos PLUS concept:
• 27,5 inch met 62 mm banden
• 28 inch met 42/47/50/55 mm banden

