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THE POWER 
OF SIMPLICITY
Santos kwaliteit, powered by Pendix



E-bikes waar je op kunt bouwen

Op zoek naar de meest betrouwbare E-bikes met middenmotor startte Santos 

een samenwerking met Pendix. Wat tot stand kwam is een solide, duurzame 

middenmotor met speciale Santos software en een grotere actieradius.

Duurzame Santos PX middenmotor 

met 100.000 km Santos garantie.

Altijd 
up-to-date

Santos is constant bezig met 

het verbeteren van haar fietsen. 

Met een Santos PX E-bike koop 

je  een platform dat geschikt is 

voor toekomstige hardware en 

software updates.

Gebruik ‘m 
365 dagen per jaar

Ontworpen voor dagelijks gebruik, 

het hele jaar rond. Uitgerust met 

een betrouwbare Santos PX mo-

tor, duurzame Rohloff naaf en rie-

maandrijving a là Santos maken 

hem geschikt voor alle weersom-

standigheden.

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

De Santos PX motor heeft een 

lange levensduur, doordat hij geen 

bewegende onderdelen bevat.

Santos geeft 100.000 km / 5 jaar 

garantie op de Santos PX motor.*

* Wat eerst komt.

SANTOS PX



De accu zit stevig bevestigd op 
het Santos frame door de speciaal 
gesoldeerde nokjes. 

Simpel

1 Knop, 3 standen
 

Simpel. Een Santos PX E-Bike 

bedien je met 1 knop. 

Simpel 
Het systeem is terug-gebracht naar de 

essentie: 1 knop, weinig kabels, geen 

bewegende onderdelen en geen display.

Extra dimbare verlichting 
Met de Santos PX accu kun je 

de verlichting extra dimmen, tot 

bijna niets.

Kleur-indicatie voor capaciteit 
De gekleurde, verlichte ring geeft een 

indicatie van de resterende capaciteit 

van de accu.

MODUS

 ECO    S M A RT   SPORT 



Een Santos PX wordt uitgerust met 
Rohloff naaf en riemaandrijving. Deze 
combinatie is al jaren bewezen duurzaam 
en onderhoudsarm.

Compatibiliteit

Meer capaciteit

Neem gemakkelijk een extra accu mee voor nog 

meer capaciteit.

Speciale Santos software

Grotere actieradius

Haal meer uit je accu met onze eigen Santos 

software. Door slim gebruik van de capaciteit 

heb je een grotere actieradius in stand 1 (eco) 

en 2 (smart).* 

330 Wh

500 Wh

660 Wh

830 Wh

1000 Wh* Ten opzichte van het standaard Pendix systeem.

Eco modus: >30% grotere actieradius

Smart modus: >40% grotere actieradius

Sport modus: gelijke actieradius

1

2

3

De Santos software wordt meegeleverd op alle 

Santos PX E-bikes.

Santos Software



“Ik voel me fit, bespaar geld 
en belast het milieu niet.”
Edwin Otto, fiets-forens. Fietst 90 km per dag op zijn Santos Trekking Lite PX.



Een unieke Santos PX
 

Zo’n ‘365-dagen-per-jaar-E-bike’ moet elke dag lekker zitten. Daarom bouwt Santos hem Custombuilt. Je hebt keuze uit de 

beste onderdelen die er bestaan en je kunt alles proberen. Zo zit je comfortabel, ergonomisch en kies je een kleurcombinatie 

waar je élke dag mee weg wilt. 

Trekking Lite PX
Een super lichte, minimalisti-

sche commuter met Santos 

Power. Gebruik hem in weer en 

wind, het hele jaar door.

CUSTOMBUILT

Travelmaster 3+ PX
Een vakantiefiets met power. 

Dit werkpaard neemt je mee 

op vakantie, op avontuur. Hij is 

robuust en authentiek als een 

echte Travelmaster, met een 

lekker teugje extra energie. 

Race Lite PX
Een lichte endurance racer met 

power, die je 365 dagen per jaar 

kunt gebruiken. 



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


