
De Travelmaster 3+ PX is een reisfiets met power. Hij is 
ontwikkeld voor vakantiegangers, weekendvierders, levens-
genieters 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, het 
avontuur tegemoet.

De Travelmaster 3+ PX komt met een betrouwbare Pendix 
middenmotor en speciale Santos PX software voor een 
grotere actieradius. 

Daarnaast beschikt de fiets over de beste onderdelen voor 
veel-fietsers, specifiek geselecteerd voor intensief gebruik. Zo 
heb je de keuze uit krachtige velg- of schijfremmen en zorgt de 
duurzame Rohloff naaf met Santos riemaandrijving voor heel 
weinig onderhoud.

Dus of je nu naar je werk fietst, 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.

Travelmaster 3+ PX 
Reisfiets met power

“Robuuste reisfiets met power”
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Travelmaster 3+ PX

Grotere actieradius
Met de Santos PX software.

Twee wielmaten
Super sterke Santos XL 
vakantiewielen in 27,5 inch 
met 62 mm banden of 28 
inch tot 55 mm banden. 

Altijd up-to-date
Platform, geschikt voor toekomstige 
hardware en software updates. 

Verlichting erop?
SON SL geschikt, keuze uit  
6 SON kleuren.

Sterke remmen
Kies voor krachtige, 
hydraulische schijfremmen 
of de betrouwbare Magura 
velgremmen. 

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

Mixte en hoge variant
Beide varianten verkrijgbaar in véél maten.

365 dagen per jaar
Duurzaam, geschikt voor alle weers-
omstandigheden, het hele jaar door. 

100.000km garantie
100.000km / 5 jaar garantie op de 
Santos PX middenmotor. 

Veel bagage
Achterdrager en  
lowrider mogelijk.

Duurzaam
Betrouwbare Rohloffnaaf 
en duurzame Santos 
riemaandrijving met  
CDX-EXP tandwielen.

Custombuilt 
Kies wat het beste bij je past. 


