
SANTOS PATROL BIKE.
Al meer dan 15 jaar een icoon op straat

De oersterke Santos Patrol Bike is een snelle en efficiënte 
patrouille-bike. Onderhoudsarm en extreem duurzaam. Dagelijks 
worden duizenden Santos Patrol Bikes ingezet door Politie, 
Ambulance, boa's van diverse Nederlandse gemeenten, het Rode 
Kruis, de Reddingsbrigade en Staatsbosbeheer. Het is de vaste 
waarde in het straatbeeld van Nederland, België, Zweden en Aruba.

Nederlands 
product

< 3 euro 
per dag

Onderhoudsarm, 
altijd paraat

Op afroep leverbaar 
vanaf 1 stuk

Bewezen 
duurzaam
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SANTOS PATROL BIKE 
In dienst van de rijder
 
De Santos Patrol Bike is geschikt voor ruw, intensief, dagelijks gebruik 
en heeft zich bewezen als extreem betrouwbare partner voor op straat. 
Hij is gewend aan gooi- en smijtwerk en doet ook dienst als schild in 
bedreigende situaties.

Sterk & robuust frame 
met duurzame laag 

poedercoating

Betrouwbare Rohloffnaaf 
met 14 interne versnellingen, 

schoonmaken niet nodig, 
bewezen duurzaam

Duurzame Santos 
riemaandrijving, 
geen olie nodig.

Keuze uit 
verschillende zadels

Custombuilt 
Het modulaire Santos Patrol Bike 
frame is de basis, de rest is naar 
wens te configureren, upgraden en 
te vervangen. Kies uit verschillende 
zadels, sturen en  kleuren. Kies voor 
riem- of kettingaandrijving, wel of 
geen verlichting en voor velg- of 
schijfremmen. Er zijn legio opties.
Zo wordt het een voertuig dat 
in dienst staat van de rijder, 
een verlengstuk, te gebruiken 
als surveillance-, transport- en 
verdedigingsmiddel.  

27,5 / 28 inch 
handgemaakte wielen, 

extra sterk

Brede banden 
Voor meer grip, comfort en veiligheid. 
Ze beschermen tegen opstakels, zoals 
tramrails en geven meer controle 
tijdens moeilijke manoeuvres, zoals bij 
het afrijden van trappen. 



Ergonomische 
handvatten en bar-ends in 

verschillende maten

Op ieder moment te 
schakelen, ook bij 

stilstand.

Sportieve en 
comfortabele houding, 

stuur in hoogte 
verstelbaar

Keuze uit velg- en 
schijfremmen. Beide goed 
doseerbaar en krachtig in 

alle weertypes.

Optionele verlichting 
met SON naafdynamo

Kleur, striping en 
logo’s naar keuze

Veilig en neutraal stuurgedrag, 
wendbaar en snel

E-bike ready, ook na aflevering
     

Pedalen met grip
Santos Patrol Bikes zijn standaard 
uitgerust met brede pedalen voor meer 
steun en traprendement. Grote schoenen 
zijn geen probleem en clickpedalen  
behoren ook tot de mogelijkheden. 



Politie Nederland

Reddingsbrigade Politie Zweden

BrandweerRode Kruis Ambulance Politie België

Handhaving Staatsbosbeheer

Politie Nederland | Wijkagenten Buytenwegh:
“Voordelen van het surveilleren op de Patrol Bike: 
Aanspreekbaar, zichtbaar, herkenbaar en wendbaar. Je 
komt op locaties waar andere surveillancevoertuigen 
niet kunnen komen.”

Handhaving Den Haag | Henk Bergsma: 
"Santosbikes, een ijzersterke partner op straat."

Politie Brussel | Jurgen Willems: 
"Een beschikbare politieman verdient een beschikbare 
Patrol Bike, in alle omstandigheden. Net daarom 
hebben we gekozen voor de samenwerking met 
Santos Bikes."

Politie Antwerpen | Tom Hertogs: 
"Ons biketeam levert bijstand bij interventie-
opdrachten maar je ziet hen ook vaak tijdens 
evenementen in de stad. Ze zijn snel en wendbaar en 
bewegen zich vlot in het stadsverkeer. Daarbij zijn ze 
ook makkelijker aan te spreken. Met hun Patrol Bike 
komen zij vaak op plaatsen die voor patrouilles met 
een combi moeilijk bereikbaar zijn. Dat maakt ons 
biketeam net dat beetje anders."

Onderstaande organisaties rijden met Santos Patrol Bikes. Santos brengt je graag met hen in contact. 

REFERENTIES
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Trainingen
De Santos Patrol Bikes zijn geschikt voor verschillende manoeuvres. De Patrol Bike is slechts het begin. Er bestaan 
inmiddels een groot aantal bewezen trainingsprogramma's, desgewenst op locatie, waarin Santos faciliteert. Het 
bijwonen van een dergelijke training is mogelijk en geeft veel inzicht. Neem hiervoor gerust contact met ons op. 

IN DE PRAKTIJK

"Bij de Politie krijgen de Santos Patrol Bikes heel wat te verduren. 

Het is gooi- en smijtwerk. Gelukkig zijn ze daarop gebouwd."

Foto's: Bikepatrol BelgiëFoto: Falcon / Bart Buurmeester Photography



ALTIJD PARAAT
Santos levert mobiliteit. Dat betekent dat zij naast de Patrol Bike ook service en onderhoud biedt. Met een 
minimum aan (preventief) onderhoud beschikt de organisatie over een voertuig dat maximaal inzetbaar is. 
Materieel in opperste paraatheid. 

Santos Onderhoud
Een Santos Patrol Bike is gebouwd voor intensief dagelijks gebruik. Hij is onderhoudsarm en extreem duurzaam. 
Voor de meeste zakelijke klanten verzorgt Santos 1 à 2 keer per jaar preventief onderhoud op locatie. Reparaties 
indien nodig. Het voorkomt stilstand, verlengt de levensduur en ontzorgt de organisatie.

Efficiënt onderhoud op locatie
Een Santos Patrol Bike onderscheidt zich 
door haar modulariteit. Het frame is een 
platform waarop modulair wordt gebouwd. 
Als lego. Dat maakt de Patrol Bike efficiënt 
te onderhouden en te upgraden. Vernieuwde 
techniek is vaak gemakkelijk en desgewenst 
tijdens het onderhoud te implementeren. 
Afgestemd op de wensen van de tijd.

Kosten vs levensduur
Een Santos Patrol Bike is gemiddeld 10 tot 12 jaar in gebruik. Preventief onderhoud betaalt zich daarbij snel terug. 
De lange levensduur in combinatie met efficiënt onderhoud zorgt voor zeer lage kosten. In de praktijk komt dat neer 
op ongeveer 2 euro per dag.

Gesloten kabels / leidingen
De Patrol Bike heeft uitsluitend 
gesloten kabels en leidingen en ook de 
versnellingsbak is dicht, zodat er geen 
stof en vuil bij kan.

Onderhoudsarme aandrijving
De betrouwbare Rohloffnaaf en Santos 
riemaandrijving zijn bewezen duurzaam. Vuil en 
stof maken geen kans. Schoonmaken is niet nodig. 
Olie verversen hoeft slechts 1 à 2 keer per jaar.



In de kleur van de organisatie
Keuze uit meer dan 50 framekleuren en eigen 
striping / logo's. De Rohloff versnellingsnaaf en 
SON verlichting zijn er in 6 kleuren, naar smaak te 
combineren. 

Bewezen duurzaam
De praktijk wijst uit dat een Santos Patrol Bike de 
langste levensduur heeft. Een vervoermiddel ‘Built 
for life‘.

2 euro per dag
Daarmee beschikt Politie Nederland momenteel 
over een praktisch en duurzaam voertuig voor 
in de stad en op de weg. Inclusief onderhoud en 
afschrijving. Gebaseerd op de praktijk, bij 365 
dagen per jaar gebruik. Meer informatie hierover op 
aanvraag. 

Leverbaar vanaf 1 stuk
Santos bouwt al haar custombuilt Patrol Bikes Just 
in Time. Ze zijn op afroep leverbaar vanaf 1 stuk tot 
enkele duizenden. 

Speciale geometrie
De Santos Patrol Bike is veilig, snel en wendbaar. De 
lage overstaphoogte van het frame geeft veel be-
wegingsvrijheid. Bij het aannemen van een stabiele 
houding kan de rijder goed door zijn knieën en kan 
hij de Patrol Bike gemakkelijk opzij laten vallen als 
dat nodig is.

Toekomstbestendig
Door de modulariteit van de Patrol Bike is optimalisatie 
in de toekomst mogelijk; retrofit. Zo is de Santos 
Patrol Bike klaar voor nieuwe ontwikkelingen en 
blijven bestaande onderdelen na jaren nog gewoon 
vervangbaar. Ombouwen naar E-bike kan nu en in de 
toekomst.  

Santos Bikes is een zelfstandig Nederlands fietsmerk met passie voor 
fietsen, een grote liefde voor kwaliteit en een innovatieve R&D afdeling. 
Het bedrijf werd in 1997 opgericht door fietsfanaat Robbert Rutgrink en is 
momenteel gevestigd in Nieuw-Vennep. 
Santos is specialist in onderhoudsarme Patol Bikes voor intensief gebruik. 
Duurzaamheid en kwaliteit staan hoog in het vaandel. Elke Santos wordt 
naar wens van de klant samengesteld (custombuilt) en met de hand 
opgebouwd. In 2002 leverde Santos de eerste Patrol Bike aan de politie uit.
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Ervaar het zelf 
Santos nodigt je uit om te komen kijken en testen. 
Op onze hoofdlocatie in Nieuw-Vennep hebben 
we alle Patrol Bikes in elke maat staan. Maak een 
afspraak via onderstaande gegevens. 

Santos Bikes
Schillingweg 41 
2153 PL Nieuw-Vennep
0252 - 823292
info@santosbikes.com
www.santosbikes.com/ b2b/patrol-bike
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