
Frame
• Super stabiel 
• Veel ruimte in het frame
• Bidonhouder onder de onderbuis 
• Sterke, vaste achterpadden. 
• Platform concept
• Veel bandvrijheid
• Modulaire kabelgeleiders 
• Santos riemopening

Balhoofdstel
• Santos anti-doordraai balhoofdstel
• 1 1/8 ahead, semi integrated
• Rvs lagers en conus

Santos XL vakantiewielen
• 27.5, 28 en 29 inch
• Santos XL vakantievelgen, extra breed
• Schijfrem
• Santos / Son naven
• Santos B55 of B65 spatborden  

(nokjes op de voorvork)

Uitvoeringen
• Dames en heren
• Pinion / schijfrem / riem
• Ook verkrijgbaar met 

ondersteuning.

Voorvork
• Aluminium 
• 27.5, 28 en 29 inch uitvoering
• Schijfrem
• Son SL geschikt   
• Lowridernokken
• Spatbordbevestiging
• Santos koplamp bevestiging

Riemaandrijving
Gates CDX riem
Tandwielen:
Voor 32 tands | CDX  
Achter 32 tands | CDX

Verlichting (optioneel)
• Son SL stekkerloze naafdynamo
• Son koplamp | bevestiging op de voorvork, standlicht
• Son achterlicht | bedraad, standlicht

Bidon- / Alleshouder
• 3 posities
• Bidon- / Alleshouder op de onderbuis: 

Heren: alle maten 
Dames: alle maten

• Bidonhouder op de zitbuis: 
Heren: alle maten 
Dames: 57 / 61 cm

• Alleshouder op de zitbuis:  
Heren: alle maten 
Dames: n.v.t.

• Bidonhouder onder de onderbuis:  
Dames: 61 cm 
Heren: 57 / 61 / 65 cm

Slot
Beide sloten zijn ART goedgekeurd: 
• Abus Shield | alleen 28” tot 50 mm
• Abus Bordo Granit X Plus 6500 | 

vouwslot (aan zijkant zitbuis)

Prijzen en specificaties
Prijzen en specificaties 
kunnen variëren. Op de 
website zijn de actuele 
prijzen en specificaties te 
vinden in de Customizer. 

Pinion versnellingsbak
12 of 18 versnellingen 
Santos riemspanner

Stuur | stuurpen | handvatten | zadel | zadelpen | pedalen
Verschillende opties mogelijk. 

Maten
De Travel Lite+ is verkrijgbaar in 10 maten. 
Dames: 45 | 49 | 53 | 57 | 61 cm
Heren: 49 | 53 | 57 | 61 | 65 cm

Remmen
• Shimano XT schijfremmen | 180 / 203 mm schijven 
• Hope Tech3 V4 | 203 mm extra dikke, geventileerde schijven

Factsheet

Kleuren
30 framekleuren
50 letterkleuren (10 online)
Son: 6 kleuren
Pinion P1.18: 5 kleuren (deze 
wijken iets af van Son kleuren)
Pinion C1.12: alléén zwart

Dragers
Voor: Tubus Duo
Achter: Santos TravelRack XL
 LiteRack (maximaal 50mm  
 banden met spatborden)


