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THIS IS BIKEPACKING.

Een eindeloos fietsavontuur op zoek naar de mooiste plekken op aarde. Aan de 

andere kant van de wereld of net om de hoek. Slaap onder de sterren met alles 

wat je nodig hebt stevig bevestigt aan je fiets.



Bikepacking legende 
Gunther Desmedt

#SantosHero
 

Onze Santos Hero Gunther Desmedt (Belgie) is een echte bikepacking legende. Hij deed mee aan verschillende TransAlps en 

Ironbike races en reed 2300 off-road kilometers tijdens zijn Race to the Rock deelname in Australië. 

”Neem wat goede kledij mee, maak een planneke, zijt niet te 
ambitieus, slaapzak, slaapmatje en gewoon vertrekken.”

- Gunther Desmedt, Santos Bikepacking Hero - 

Santos Cross Lite

Gunthers fiets

Hij neemt weinig mee, alleen de 

essentiële dingen. Eten en drinken 

om de volgende stop te halen, wat 

repen voor extra energie. Zijn fiets 

is altijd klaar om te gaan. Soms 

voor een weekendtrip, dan weer een 

microadventure of een extreme race 

aan de andere kant van de wereld.  

Het is de uitdaging, het verlangen naar 

avontuur en de zoektocht naar vrijheid.



Stijf & efficiënt frame

Maximale mogelijkheden 
voor minimale bepakking

In de tijd dat gunther begon met Bikepacking waren 

er nog geen bikepacking tassen in Europa. Daarom 

vroeg hij een vriendin om er een voor hem te maken. 

Tegenwoordig gebruikt hij verschillende tassen op zijn 

cleane, stijve Cross Lite frame. Deze heeft meer dan 

genoeg ruimte voor frametassen, bidons, de Santos 

Alleshouder en andere benodigdheden. Bepak de Cross 

Lite zoals je wilt, hij voelt efficiënt bij elke trapbeweging.

Een goede match

Dropbar, raceshifters & 
intern schakelsysteem

Schakelen met raceshifters en toch alle voordelen 

van een intern schakelsysteem? Dat kan met de Sram 

Double Tab shifters in combinatie met Rohloff; een 

perfecte optie voor de Cross Lite!

Tip: Je kunt ook kiezen voor ‘normale’ TRP 

raceremmen en de Comotion draaishifter voor Rohloff 

als dat meer jouw stijl is. 

Niet kapot te krijgen

Onderhoudsarm 
schakelsysteem

Gunther’s Cross Lite is uitgerust met een Rohloff 

versnellingsnaaf. Deze vrijwel onverwoestbare naaf 

heeft een intern schakelsysteem met 14 versnellingen. 

Ideaal voor modderige paden en de met stenen 

bezaaide bergwegen (en voor zandweggetjes, en als 

het sneeuwt...).

Oh, en wist je dat je Rohloff kunt combineren met de 

Sram Double tap race shifters?



Duurzame Gates Belt Drive

Riemaandrijving à la Santos

Santos was de eerste met riemaandrijving in 

combinatie met een versnellingsnaaf. We geloven 

sterk in deze setup, ook voor jouw volgende 

bikepacking avontuur. 

Riemaandrijving à la Santos is duurzaam en 

betrouwbaar in alle omstandigheden en behoeft 

minimaal onderhoud. Het geheim? Een stijf en 

speciaal ontworpen frame design, Santos Only 

componenten zoals het Santos Split Part, het Eccenter 

bracket en een gezonde dosis toewijding.

Handgemaakte wielen met 35 - 60 mm 

banden

Omdat je nooit weet waar 
je terecht komt

Of je nu op een on- of off-road trip gaat, Santos’ 

handgemaakte wielen en een goed paar banden 

zijn een must. Kies tussen 35 en 60 mm banden, 

afhankelijk van je keuze voor asfalt wegen of juist 

bumpy off-road tracks. De Cross Lite biedt hoe dan 

ook ruimte voor véél modder. 

Sterk en betrouwbaar

Hydraulische schijfremmen 

Sterke en betrouwbare hydraulische schijfremmen zijn 

altijd welkom als je voor de ruwe tracks kiest.



Customize jouw avontuur
Kiezen en verfijnen

 

Kies eerst het juiste frame (zie achterkant). Daarna is het tijd om te Customizen! Wil je een dropbar of recht stuur? Race- of 

draaishifter(s)? Verlichting via een naafdynamo? Al onze fietsen zijn Custombuilt. Het platform, zoals wij het frame zien, geeft je 

een wereld aan mogelijkheden. 

We helpen je graag bij het vinden van de beste configuratie voor jou. Voor advies, testrijden of alleen een ‘sneak peak’, kun je ons 

bellen, emailen of langs één van onze dealers. Je kunt ook een afspraak maken bij ons in de fabriek.

Kies een comfortabele positie

Dropbar of recht stuur?

Kies het juiste stuur, want je houding kan je tocht maken 

of breken.. (Je kunt een testrit maken bij onze dealers.)

Een dropbar geeft je verschillende handposities, een 

recht stuur heeft meer mogelijkheden als het gaat om 

remgrepen en ziet er natuurlijk heel anders uit. 

Comotion draaishifter of Sram Double Tab

Race- of draaishifter(s)?

Kies je voor de Comotion draaishifter of voor de Sram 

Double Tab race shifters in combinatie met de Rohloff 

naafversnelling? Ze passen beiden op een racestuur.

Voorvork

Carbon, staal of met vering

Zowel de Cross Lite als de 4.29 hebben de optie voor een 

verende voorvork. Daarnaast kan je kiezen voor een lichte en 

snelle carbon vork of een heavy duty stalen vork. Aan jou de 

keuze. 



Santos Lite- of XL drager 

Meer meenemen? 

Het is misschien niet echt bikepacking style, maar 

te weinig meenemen is ook niet tof... Dus mocht het 

nodig zijn; kies dan voor de bijna onzichtbare Santos 

Lite drager of de heavy duty TravelRack XL.  

En trouwens, hoe denk je over spatborden? 

Color your world

Santos kleuren 

Jouw Santos in je eigen kleur; kies uit meer dan 50 

framekleuren, 14 letterkleuren en combineer het 

geheel met de 6 kleuren van de SON verlichting, 

Rohloffnaaf en/of Pinionbox.

SON naafdynamo en verlichtingsset 

Licht in de duisternis, 
energie om te herladen

De SON naafdynamo met voor- en achterlicht is onze 

favoriete keuze als het gaat om licht. Tevens heeft het 

de mogelijkheid om een USB hub aan te sluiten voor je 

elektronische apparatuur.

The finishing touch voor comfort

Een goede zitpositie 

Of je nu een hard cambium- of een gel zadel kiest; de 

keuze is aan jou. Santos heeft een een groot scala aan 

opties qua breedte en hardheid van zadels. Je kunt ze 

stuk voor stuk testen bij een van onze dealers.



Kies jouw bikepacking fiets 
Ga je voor de Cross Lite of een van z’n maatjes?

De juiste fiets is degene die past binnen jouw plannen. Dus vertel het ons! Ga je een kort weekend weg of wordt het een race aan 

de andere kant van de wereld? Vooral on- of off-road? Neem je een tent en kookspullen mee? Wil je een comfortabele verende 

voorvork of juist een clean carbon exemplaar? Met de antwoorden op deze vragen kies je het juiste Santos frame/platform.

Cross Lite

Cross Lite

De Cross Lite is de perfecte basis 

voor het bouwen van een beest van 

een bikepacking fiets. Hij heeft veel 

‘clearance’ voor grote wielen (en 

modder) en er zijn tal van opties die 

passen bij jouw stijl.

4.29

Als je graag off-road hike-bike trips 

doet is de 4.29 jouw fiets. Licht, 

sterk en gemaakt voor modderige en 

rotsachtige condities. 

Race Lite

De Race Lite is licht, snel en 

onderhoudsarm. De ideale fiets voor 

endurance races zoals de befaamde 

Transcontinental race. 

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

Klaar om te testen?
Doe een testrit bij een van onze dealers

Onze dealers staan klaar om je te helpen. Zorg dat je de 

antwoorden krijgt op al je vragen en maak een goede 

testrit. Check onze website voor alle dealeradressen. 

Je kunt ook contact opnemen met Santos zelf om een 

afspraak te maken in onze showroom en de fabriek.


