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ULTIMATE SPEED 380

industry grey mat

industry grey mat
Uitgerust en spoedig op je werk aankomen en toch sportief bezig zijn? Dan is de Ultimate Speed 380 de perfecte fiets. Het
dynamische design, waaronder hoogwaardige, innovatieve technologie schuil gaat in combinatie met de integratie van accu en
motor maken de fiets uiterst stabiel. Voor extra comfort zorgen de brede antilekbanden, verende voorvork en ergonomische
handvatten. De Enviolo trekking naaf voegt daar nog het gemak van traploos schakelen aan toe.
• Comfortabel fietsen met krachtige ondersteuning tot 45 km/u
• Hoog veercomfort op slecht wegdek door gebruik van verende voorvork
• Moeiteloos en traploos schakelen door gebruik van Enviolo Trekking naaf
• Hoge instap frame is uit te breiden met een extra accu
UITVOERING Enviolo Trekking met Magura MT4e hydraulische schijfremmen GEWICHT 25,2 (excl. accu) KLEUR industry grey mat
HOOG M(53) | L(57) | XL(61) | XXL(65) KLEUR industry grey mat MIDDEN S(49) | M(53) | L(57) | XL(61)
Dual battery beschikbaar voor frame met hoge instap

Meer informatie over deze fiets? Kijk op www.gazelle.nl
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ULTIMATE SPEED

saturn blue mat

saturn blue mat
Snel en ontspannen op je werk aankomen. De Ultimate Speed maakt het mogelijk. Het dynamische en eigentijdse design in
combinatie met de geïntegreerde motor en accu maken de Ultimate een opvallende maar toch stijlvolle verschijning. Het aluminium
frame is uitermate stabiel, wat zich vertaalt in sportief rijgedrag en optimale wendbaarheid. Naast hoogwaardige onderdelen is ook
een hoog comfortniveau bereikt door o.a. gebruik van brede antilekbanden, ergonomische handvatten en een geveerde voorvork.
• Sportief fietsen met krachtige ondersteuning tot 45 km/u
• Shimano Deore afmontage voor optimale schakelbeleving
• Hoog veercomfort op slecht wegdek door gebruik van verende vork
• Hoge instap frame is uit te breiden met een extra accu
UITVOERING 10 versnellingen Shimano Deore met Magura MT4e hydraulische schijfremmen GEWICHT 23,2 (excl. accu)
KLEUR saturn blue mat HOOG M(53) | L(57) | XL(61) | XXL(65) KLEUR saturn blue mat MIDDEN XS(46) | S(49) | M(53) | L(57) | XL(61)
Dual battery beschikbaar voor frame met hoge instap

Meer informatie over deze fiets? Kijk op www.gazelle.nl
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ULTIMATE C380 HMB

magnum grey mat

magnum grey mat
De Ultimate C380 HMB is een geslaagde combinatie van een sportieve stadsfiets en comfortabele toerfiets. Het fraai gevormde
aluminium frame, met dynamische belijning en geïntegreerde accu zorgt voor een stabiele wegligging. De Enviolo trekking
naaf voegt daar nog het gemak van traploos schakelen aan toe. Samen met de brede banden, voorvorkvering, en ontspannen
zithouding tilt dit het rijgemak naar een ongekend hoog niveau.
• Dynamisch fietsen met krachtige ondersteuning
• Hoogwaardige Shimano schijfremmen voor optimale remprestaties
• Moeiteloos en traploos schakelen door gebruik van Enviolo trekking naaf
• Comfort, design en performance gecombineerd in één sportieve fiets
UITVOERING Enviolo Trekking Manual traploos versnellingssysteem met Shimano BRMT420 hydraulische schijfremmen
GEWICHT 24,8 (excl. accu) KLEUR magnum grey mat LAAG XS(46) | S(49) | M(53) | L(57) | XL(61) KLEUR magnum grey mat
HOOG M(53) | L(57) | XL(61)
Dual battery beschikbaar vanaf framemaat L53 en H57

Meer informatie over deze fiets? Kijk op www.gazelle.nl
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ULTIMATE T10 HMB

ivory glans

dust light mat

dust light mat

Zeer hoogwaardige trekking ebike, tot in de puntjes verzorgd. De eersteklas afmontage o.a. Shimano Deore, Bosch Performance
line en ergonomisch gevormde handvatten maken zeer sportieve prestaties mogelijk. Dankzij integratie van de accu, motor en de
stijfheid van het frame rijdt de Ultimate T10 HMB heerlijk stabiel. Het dynamische design, hoog comfortniveau en de uitstekende
rijeigenschappen maken deze fiets tot de ideale metgezel voor lange recreatieve tochten.
• Sportief fietsen: ontworpen om op ontdekking te gaan
• Hoogwaardige Shimano schijfremmen voor optimale remprestaties
• Geïntegreerde verlichting, om te zien en gezien mee te worden
• Ontspannen zitpositie gecombineerd met krachtige performance maken geen tocht te ver
UITVOERING 10 versnellingen Shimano Deore met Shimano BRMT420 hydraulische schijfremmen GEWICHT 23,0 (excl. accu)
KLEUR dust light mat of ivory LAAG XS(46) | S(49) | M(53) | L(57) | XL(61) KLEUR dust light mat HOOG M(53) | L(57) | XL(61)
Dual battery beschikbaar vanaf framemaat L53 en H57

Meer informatie over deze fiets? Kijk op www.gazelle.nl
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ULTIMATE C8 HMB BELT

light olive glans

orion blue mat

orion blue mat

De Ultimate C8 HMB Belt heeft niet alleen een sportieve uitstraling maar fietst ook nog eens comfortabel. Gekenmerkt door zijn
innovatieve en dynamische design is de Ultimate een lust voor het oog. Dankzij het gunstige zwaartepunt en de stijfheid van het
frame fietst de Ultimate C8 HMB Belt heerlijk stabiel.
• Super stabiel en stijf frame voor optimale rijeigenschappen
• Hoogwaardige Shimano schijfremmen voor optimale remprestaties
• Onderhoudsarm door gebruik van Nexus 8 en een beltdrive
• Integratie van motor en accu waardoor je bijna vergeet dat het een ebike is
UITVOERING 8 versnelling Shimano Nexus met Shimano BRMT200 hydraulische schijfremmen GEWICHT 24,4 (excl. accu)
KLEUR light olive of orion blue mat LAAG S(49) | M(53) | L(57) | XL(61) KLEUR orion blue mat HOOG M(53) | L(57) | XL(61) | XXL(65)
Dual battery beschikbaar vanaf framemaat L53 en H57

Meer informatie over deze fiets? Kijk op www.gazelle.nl
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ULTIMATE C8+ HMB CONNECT

champion red glans

desert titanium grey mat

desert titanium grey mat

De Ultimate C8+ HMB fietst net zoals hij eruit ziet: super comfortabel en met een sportieve uitstraling. Gekenmerkt door zijn
innovatieve en dynamische design is de Ultimate een lust voor het oog. Dankzij het gunstige zwaartepunt en de stijfheid van het
frame fietst de Ultimate C8+ HMB heerlijk stabiel. De Ultimate Connect is de slimme ebike van Gazelle die kan worden verbonden
met het internet en dat geeft vele extra voordelen op het gebied van veiligheid en fietsplezier. Met de persoonlijke Gazelle
Connect app wordt fietsen nog leuker en dankzij het GPS signaal en antidiefstalsysteem is de fiets beter beveiligd tegen diefstal
en kan een gestolen fiets gemakkelijker worden teruggevonden.
• Met Gazelle Connect ebike ben je beter beveiligd tegen diefstal
• Maak gebruik van handige features zoals find my bike met de Gazelle Connect app
• Super stabiel en stijf frame voor optimale rijeigenschappen
• Fraai geïntegreerde remmen in de voorvork voor puike remprestaties
UITVOERING 8 versnelling Shimano Nexus met Magura HS22 hydraulische remmen GEWICHT 24,8 (excl. accu)
KLEUR champion red of desert titanium grey mat LAAG XS(46) | S(49) | M(53) | L(57) | XL(61) KLEUR desert titanium grey mat
HOOG M(53) | L(57) | XL(61) | XXL(65)
Dual battery beschikbaar vanaf framemaat L53 en H57

Meer informatie over deze fiets? Kijk op www.gazelle.nl
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ULTIMATE C8+ HMB

champion red glans

desert titanium grey mat

desert titanium grey mat

De Ultimate C8+ HMB fietst net zoals hij eruit ziet: super comfortabel en met een sportieve uitstraling. Gekenmerkt door zijn
innovatieve en dynamische design is de Ultimate een lust voor het oog. Dankzij het gunstige zwaartepunt en de stijfheid van het
frame fietst de Ultimate C8+ HMB heerlijk stabiel. Voor extra comfort zorgen de lederen handvatten, brede banden en geveerde
voorvork met geïntegreerde remmen. Niet eerder was sportief fietsen zó comfortabel.
• Ervaar de vrijheid: zowel geschikt om te toeren als commuten
• Super stabiel en stijf frame voor optimale rijeigenschappen
• Fraai geïntegreerde remmen in de voorvork voor puike remprestaties
• Integratie van motor en accu waardoor je bijna vergeet dat het een ebike is
UITVOERING 8 versnelling Shimano Nexus met Magura HS22 hydraulische remmen GEWICHT 24,8 (excl. accu)
KLEUR champion red of desert titanium grey mat LAAG XS(46) | S(49) | M(53) | L(57) | XL(61) KLEUR desert titanium grey mat
HOOG M(53) | L(57) | XL(61) | XXL(65)
Dual battery beschikbaar vanaf framemaat L53 en H57

Meer informatie over deze fiets? Kijk op www.gazelle.nl
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Chamonix
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Chamonix C5 HMS
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Shimano STEPS E6100
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504 Wh / 630 Wh
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Als je kiest voor de fiets. Dan kies je Chamonix. Of het nu gaat om de rit naar je werk of die mooie
tocht tijdens de vakantie. Jij gaat en staat met de fiets! Omdat je de Chamonix voor verschillende
doeleinden gebruikt, hebben wij ervoor gezorgd dat de fiets zo comfortabel mogelijk is. De unieke
verstelbare stuurpen met kablelintegratie zorgt voor de juiste en fijnste zithouding elk moment. En met
de krachtige motor en 630 Wh accu kun je eindeloos blijven fietsen.

✓
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CHAMONIX C5 HMS

frozen blue glans

midnight blue mat

midnight blue mat

De Chamonix C5 HMS is de ideale fiets voor woonwerkverkeer én verder. Want met de Chamonix wil je er ook in het weekend
op uit. Een comfortabele en dynamische fiets die is ontworpen zonder de sportieve look uit het oog te verliezen. Ook naar het
onderhoud heb je geen omkijken meer, zo is de fiets zeer onderhoudsarm dankzij de Nexus 5 naafversnelling en geruisloze Gates
riemaandrijving.
• Unieke kabelintegratie en stuur altijd in de juiste stand dankzij unieke Switch stuurpen
• Krachtige en goed te doseren schijfremmen
• Bijna geen onderhoud door Gates riemaandrijving
• Altijd de juiste versnelling met de Nexus 5 naaf
UITVOERING 5 versnellingen Shimano Nexus met Shimano BRMT200 hydraulische schijfremmen GEWICHT 25,2 (excl. accu)
KLEUR frozen blue of midnight blue mat LAAG S(49) | M(53) | L(57) | XL(61) KLEUR midnight blue mat
HOOG M(53) | L(57) | XL(61) | XXL(65)

MIK
MOUNTING . IS . KEY

Meer informatie over deze fiets? Kijk op www.gazelle.nl
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CHAMONIX T10 HMS

brewster grey glans

brewster grey glans
De Chamonix T10 HMS zorgt dat je nóg vaker wilt fietsen. De sportieve look in combinatie met het comfort maken deze fiets de
ideale metgezel voor recreatieve fietstochten. Tot in elk detail is er nagedacht om de fiets zo comfortabel en dynamisch mogelijk
te maken. Comfort vind je vooral terug in de brede banden, ergonomische handvatten en de unieke verstelbare stuurpen. Zo zit je
altijd in de perfecte houding op de fiets.
• Unieke kabelintegratie en stuur altijd in de juiste stand dankzij unieke Switch stuurpen
• Krachtige en goed te doseren schijfremmen
• Soepel en licht schakelen dankzij het Deore 10 versnellingssysteem
• Herkenbaar Gazelle design
UITVOERING 10 versnellingen Shimano Deore met Shimano BRMT200 hydraulische schijfremmen GEWICHT 23,1 (excl. accu)
KLEUR brewster grey LAAG S(49) | M(53) | L(57) | XL(61) KLEUR brewster grey HOOG M(53) | L(57) | XL(61) | XXL(65)

MIK
MOUNTING . IS . KEY

Meer informatie over deze fiets? Kijk op www.gazelle.nl
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CHAMONIX C7 HMS

spark blue mat

dust glans

dust glans

Jij gaat en staat met de fiets! En omdat je de fiets voor verschillende doeleinden gebruikt, hebben wij ervoor gezorgd dat de
Chamonix C7 HMS zo comfortabel mogelijk is. Brede banden, ergonomisch gevormde handvatten en voorvorkvering voor optimaal
comfort. De unieke verstelbare stuurpen met kabelintegratie zorgt daarbij voor de juiste en fijnste zithouding voor elke situatie.
• Unieke kabelintegratie en stuur altijd in de juiste stand dankzij unieke Switch stuurpen
• Krachtige en goed te doseren schijfremmen
• Verende voorvork en zadelpen nemen de oneffenheden in het wegdek op en zorgen voor extra comfort
• Eindeloos fietsen door krachtige motor en 630 Wh accu
UITVOERING 7 versnellingen Shimano Nexus met Shimano BRMT200 hydraulische schijfremmen GEWICHT 25,2 (excl. accu)
KLEUR dust of spark blue mat LAAG S(49) | M(53) | L(57) | XL(61) KLEUR dust HOOG M(53) | L(57) | XL(61) | XXL(65)

MIK
MOUNTING . IS . KEY

Meer informatie over deze fiets? Kijk op www.gazelle.nl
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Medeo

Sportief en comfortabel
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Gazelle Medeo combineert het beste van twee werelden. De performance en stijlcomponenten zijn
gebaseerd op de sportieve fiets en het comfort en gebruiksgemak zijn afgeleid van de stadsfiets. Extra
prestatiewaarde wordt gehaald uit de krachtige Bosch performance motor, die uitblinkt in uitdagende
heuvelachtige gebieden en je geruisloos ondersteund. Het resultaat is een comfortabele sportieve
ebike waarmee je soepel door de stad navigeert én die geschikt is voor de langere weg naar je werk.

Medeo Speed

10

Bosch Performance Line
Speed (75 Nm)

500 Wh (+ 500 Wh)

✓

✓

45 km/u

Midden

Medeo T10 HMB

10

Bosch Performance Line
(65 Nm)

500 Wh (+ 500 Wh)

✓

✓

25 km/u

Midden

Medeo T9 HMB

9

Bosch Performance Line
(65 Nm)

400 Wh / 500 Wh

✓

25 km/u

Zij

ELEKTRISCHE FIETSEN | 31

MEDEO SPEED

black mat

black mat
Sportieve speed pedelec met de mogelijkheid tot dual battery. Het stabiele sloping frame heeft een stijlvol ontworpen onderbuis
welke doorloopt in het balhoofd. Wat de fiets zeer herkenbaar maakt. De goede rijeigenschappen komen tot stand door het
stijve aluminium frame in combinatie met de brede banden, verende voorvork en de geïntegreerde motor en accu. Wil je de fiets
gebruiken voor woonwerkverkeer en of recreatieve tochten dan is de Medeo Speed zeker een geslaagde keuze.
• Sportieve speed pedelec met krachtige ondersteuning
• Tektro schijfremmen voor optimale remprestaties
• Koplamp met grote lichtopbrengst om goed te zien en gezien te worden
• Naar je werk fietsen was nog nooit zo makkelijk en leuk
UITVOERING 10 versnellingen Shimano Deore met Tektro hydraulische schijfremmen GEWICHT 24,0 (excl. accu) KLEUR black mat
HOOG S(45) | M(50) | L(55) | XL(60) KLEUR black mat MIDDEN S(45) | M(50) | L(55) | XL(60)

MIK
MOUNTING . IS . KEY

Meer informatie over deze fiets? Kijk op www.gazelle.nl
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MEDEO T10 HMB

black mat

black mat
De Medeo T10 HMB is een zeer veelzijdige en functionele sportieve fiets. Het fraai vormgegeven sloping frame heeft een
stijlvol ontworpen onderbuis welke doorloopt in het balhoofd. Waardoor de fiets goed te herkennen is. De goede wegligging in
combinatie met de brede banden, verende voorvork en ergonomische grips maken de Medeo tot een zeer geschikte fiets voor
recreatieve en commuter doeleinden.
• Actief fietsen: sportieve houding in combinatie met krachtige ondersteuning
• Hoogwaardige Shimano Deore afmontage voor optimale schakelprestaties
• Geveerde voorvork in combinatie met brede banden zorgen voor extra comfort
• Optie: uit te breiden met extra accu
UITVOERING 10 versnellingen Shimano Deore met Shimano BRMT200 hydraulische schijfremmen GEWICHT 22,5 (excl. accu)
KLEUR black mat HOOG S(45) | M(50) | L(55) | XL(60) KLEUR black mat MIDDEN S(45) | M(50) | L(55) | XL(60)

MIK
MOUNTING . IS . KEY

Meer informatie over deze fiets? Kijk op www.gazelle.nl
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MEDEO T9 HMB

black mat

black mat
De ideale metgezel voor al je fietstochten. Deze trekking ebike heeft een sloping frame voor een sportieve zit en uitstraling. De
krachtige motor zorgt ervoor dat je alle terreinen aan kunt. De kwalitatief goede onderdelen in combinatie met het stabiele frame
leiden tot uitstekende rijeigenschappen. Dat alles in een zeer gunstige prijs/kwaliteit verhouding.
• Vlotte derailleur fiets geschikt voor recreatieve tochten
• Dynamische looks en krachtige prestaties
• Shimano schijfremmen voor optimale remprestaties
• Sportief maar wel met de comfortabele ‘Gazelle touch’
UITVOERING 9 versnellingen Shimano Acera met Shimano BRMT200 hydraulische schijfremmen GEWICHT 22,0 (excl. accu)
KLEUR black mat LAAG S(45) | M(50) | L(55) | XL(60) KLEUR black mat HOOG S(45) | M(50) | L(55) | XL(60)

MIK
MOUNTING . IS . KEY

Meer informatie over deze fiets? Kijk op www.gazelle.nl
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Grenoble

Geen concessies
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Deze alleskunner in comfortabel fietsen is dankzij de extra krachtige en geruisloze Bosch midden
motor ideaal voor zowel de dagelijkse tocht als de lange afstanden en heuvelachtig terrein. En omdat
jij geen concessies doet in kwaliteit, is deze fiets voorzien van een luxe afwerking met alle mogelijke
extra’s. Doordat de accu is geïntegreerd in het frame heeft de fiets niet alleen een fraaie look, maar is
deze ook extra stabiel.

✓
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GRENOBLE C380 HMB

eclipse black mat

eclipse black mat
Van de bijzonder krachtige ondersteuning en het schakelgemak is nauwelijks iets te zien. Dat komt omdat de maar liefst 65 Nm
sterke motor, de accu en de innovatieve krachtoverbrenging harmonieus in het frame zijn opgenomen. Onder het trappen draai je
met het rechter handvat vloeiend naar de juiste overbrenging. Geheel traploos: van snel wegkomen bij het verkeerslicht tot flink
opschieten in de hoogste versnelling. Brede banden, een verende voorvork en een gelzadel met verende zadelpen vangen alle
oneffenheden voor je op.
• Geen enkele moeite met heuvelachtig terrein of sterke tegenwind
• Beter zicht met geïntegreerde LEDverlichting
• Fietsen met de voelbare luxe van lederen handvatten
• High tech in harmonieus design met glossy belettering
UITVOERING Enviolo Trekking Manual traploos versnellingssysteem met Magura HS11 hydraulische remmen
GEWICHT 26,0 (excl. accu) KLEUR eclipse black mat LAAG XS(46) | S(49) | M(53) | L(57) | XL(61) KLEUR eclipse black mat
HOOG L(57) | XL(61)

MIK
MOUNTING . IS . KEY

Meer informatie over deze fiets? Kijk op www.gazelle.nl
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GRENOBLE C8 HMB CONNECT

mallard blue mat

black mat

black mat

warm grey glans

Deze alleskunner met de extra krachtige en geruisloze Bosch middenmotor is ideaal voor zowel de dagelijkse tocht als de lange
afstanden. De motor ondersteunt moeiteloos, zowel op vlak als op heuvelachtig terrein. De Grenoble Connect is de slimme
ebike van Gazelle die kan worden verbonden met het internet en dat geeft vele extra voordelen op het gebied van veiligheid en
fietsplezier. Met de persoonlijke Gazelle Connect app wordt fietsen nog leuker en dankzij het GPS signaal en antidiefstalsysteem is
de fiets beter beveiligd tegen diefstal en kan een gestolen fiets gemakkelijker worden teruggevonden.
• Met Gazelle Connect ebike ben je beter beveiligd tegen diefstal
• Maak gebruik van handige features zoals find my bike met de Gazelle Connect app
• Ongekende actieradius
• Geen moeite met heuvelachtig terrein of sterke tegenwind
UITVOERING 8 versnellingen Shimano Nexus met Magura HS11 hydraulische remmen GEWICHT 24,2 (excl. accu) KLEUR black mat
of mallard blue mat of warm grey LAAG XS(46) | S(49) | M(53) | L(57) | XL(61) KLEUR black mat HOOG M(53) | L(57) | XL(61)

MIK
MOUNTING . IS . KEY

Meer informatie over deze fiets? Kijk op www.gazelle.nl
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GRENOBLE C8 HMB

mallard blue mat

black mat

black mat

warm grey glans

Deze alleskunner met de extra krachtige en geruisloze Bosch middenmotor is ideaal voor zowel de dagelijkse tocht als de lange
afstanden. De motor ondersteunt moeiteloos, zowel op vlak als op heuvelachtig terrein.
• Ongekende actieradius
• Geen moeite met heuvelachtig terrein of sterke tegenwind
• Maximaal comfort door brede banden met elegante, verende voorvork en zadelpen
• High tech in harmonieus design
UITVOERING 8 versnellingen Shimano Nexus met Magura HS11 hydraulische remmen GEWICHT 24,2 (excl. accu) KLEUR black mat
of mallard blue mat of warm grey LAAG XS(46) | S(49) | M(53) | L(57) | XL(61) KLEUR black mat HOOG M(53) | L(57) | XL(61)

MIK
MOUNTING . IS . KEY

Meer informatie over deze fiets? Kijk op www.gazelle.nl
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Orange
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Deze allrounder in comfortabel fietsen is al decennia onze trots. De perfecte fiets voor zowel je
dagelijkse rit als een mooie tocht door de natuur. En gemak dient de mens: de accu is bevestigd
op de drager en daardoor eenvoudig te verwijderen. Overtuig jezelf van het comfort en de veiligheid
van de brede lage instap.

Traploos

Bosch Active Line Plus
(50 Nm)

300 Wh / 400 Wh /
500 Wh

✓

✓

✓

✓

Orange C8 HMB

8

Bosch Active Line Plus
(50 Nm)

300 Wh / 400 Wh /
500 Wh

✓

✓

✓

✓

Orange C7+ HMB

7

Bosch Active Line
(40 Nm)

300 Wh / 400 Wh /
500 Wh

✓

✓

Orange C310 HMB

✓
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ORANGE C310 HMB

saturn blue mat

saturn blue mat
State of the art in moeiteloos fietsen. Luxe alom: je zit op een gelzadel en een geveerde zadelpen. Onder het trappen schakel je
vloeiend van de laagste naar de hoogste versnelling en terug. Traploos, want je voelt precies wanneer je in de juiste versnelling
rijdt. Een ideale combinatie met de krachtige middenmotor.
• Met het grootste gemak traploos schakelen
• Beter zien en gezien worden dankzij heldere LEDverlichting
• Vering en brede banden nemen vrijwel alle oneffenheden op
• Ontspannen fietsen in weer en wind
UITVOERING Enviolo City Manual traploos versnellingssysteem met Magura HS11 hydraulische remmen GEWICHT 25,5 (excl. accu)
KLEUR saturn blue mat LAAG S(49) | M(53) | L(57) | XL(61) KLEUR saturn blue mat HOOG M(53) | L(57) | XL(61)

MIK
MOUNTING . IS . KEY

Meer informatie over deze fiets? Kijk op www.gazelle.nl
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ORANGE C8 HMB CONNECT

petrol glans

black mat

black mat

Op deze allrounder met sterke Bosch middenmotor beleef je evenveel plezier aan je dagelijkse ritten als aan een tocht door
heuvelachtig terrein. Een gelzadel met verende zadelpen, met leder beklede handvatten en zeer brede banden werken
comfortverhogend en ademen bovendien luxe. De Orange Connect is de slimme ebike van Gazelle die kan worden verbonden
met het internet en dat geeft vele extra voordelen op het gebied van veiligheid en fietsplezier. Met de persoonlijke Gazelle
Connect app wordt fietsen nog leuker en dankzij het GPS signaal en antidiefstalsysteem is de fiets beter beveiligd tegen diefstal
en kan een gestolen fiets gemakkelijker worden teruggevonden.
• Met Gazelle Connect ebike ben je beter beveiligd tegen diefstal
• Maak gebruik van handige features zoals find my bike met de Gazelle Connect app
• Souplesse van fraai in het frame opgenomen veerelementen
• Beter zien en gezien worden dankzij heldere LEDverlichting
UITVOERING 8 versnellingen Shimano Nexus met Magura HS11 hydraulische remmen GEWICHT 23,2 (excl. accu)
KLEUR black mat of petrol LAAG XS(46) | S(49) | M(53) | L(57) | XL(61) KLEUR black mat
HOOG M(53) | L(57) | XL(61) | XXL(65)

MIK
MOUNTING . IS . KEY

Meer informatie over deze fiets? Kijk op www.gazelle.nl
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ORANGE C8 HMB

petrol glans

black mat

black mat

black mat (26")

Op deze allrounder met sterke Bosch middenmotor beleef je evenveel plezier aan je dagelijkse ritten als aan een tocht door
heuvelachtig terrein. Een gelzadel met verende zadelpen, met leder beklede handvatten en zeer brede banden werken
comfortverhogend en ademen bovendien luxe.
• Extra krachtige, geruisloze ondersteuning
• Souplesse van fraai in het frame opgenomen veerelementen
• Beter zien en gezien worden dankzij heldere LEDverlichting
• Even moeiteloze als exacte bediening
UITVOERING 8 versnellingen Shimano Nexus met Magura HS11 hydraulische remmen GEWICHT 23,2 (excl. accu) KLEUR black mat
of petrol LAAG XXS(42) | XS(46) | S(49) | M(53) | L(57) | XL(61) KLEUR black mat HOOG M(53) | L(57) | XL(61) | XXL(65)
Framemaat 42 en 46 zijn beschikbaar in 26"

MIK
MOUNTING . IS . KEY

Meer informatie over deze fiets? Kijk op www.gazelle.nl
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ORANGE C7+ HMB

light olive glans

mallard blue mat

mallard blue mat

jeans blue mat

Moeiteloos door het dagelijks verkeer, of een heerlijke toertocht door het prachtige Hollandse landschap. Alles is even comfortabel,
met een verende zadelpen en dito voorvork. Overtuig jezelf van het gemak en de veiligheid van de brede, lage instap.
• Krachtige, geruisloze ondersteuning
• Het veilige gevoel van een stabiel aluminium frame
• Eenmaal hydraulisch geremd wil je nooit meer zonder
• Ga je voor jeans blue mat, mallard blue mat of light olive?
UITVOERING 7 versnellingen Shimano Nexus met Magura HS11 hydraulische remmen GEWICHT 23,5 (excl. accu)
KLEUR jeans blue mat of light olive of mallard blue mat LAAG XS(46) | S(49) | M(53) | L(57) | XL(61) KLEUR mallard blue mat
HOOG M(53) | L(57) | XL(61) | XXL(65)

MIK
MOUNTING . IS . KEY

Meer informatie over deze fiets? Kijk op www.gazelle.nl
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Paris

Terug naar de essentie
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De ontwerpers van Gazelle hebben de ebike teruggebracht tot de essentie: een stijf frame met
soepele motor voor een gunstige prijs. Dankzij de Bosch Active Line middenmotor en lage doorstap is
de Paris een bijzonder comfortabele fiets. Kortom: alles wat je nodig hebt voor duurzaam fietsplezier
met de kwaliteit van Gazelle.

Paris C7+ HMB

7

Bosch Active Line Plus
(50 Nm)

300 Wh / 400 Wh /
500 Wh

✓

✓

Paris C7 HMB

7

Bosch Active Line
(40 Nm)

300 Wh / 400 Wh /
500 Wh

✓

✓

✓

✓

Zij
Zij
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PARIS C7+ HMB

brewster grey mat

black mat

black mat

Met de nieuwe Paris C7+ HMB toont Gazelle overtuigend aan dat een ebike van topkwaliteit ook met beperkt budget te realiseren
is. Met de + hebben de ontwerpers van Gazelle er een schepje bovenop gedaan: meer ondersteuning, meer comfort en meer
bedieningsgemak.
• Krachtige ondersteuning met 50 Nm
• Verende voorvork en zadelpen vangen ook grote oneffenheden op
• Stuur is onderweg met de hand op een ideale positie te verstellen
• Look and feel van een echte Gazelle
UITVOERING 7 versnellingen Shimano Nexus met Magura HS11 hydraulische remmen GEWICHT 22,4 (excl. accu) KLEUR black mat
of brewster grey mat LAAG XS(46) | S(49) | M(53) | L(57) | XL(61) KLEUR black mat HOOG M(53) | L(57) | XL(61) | XXL(65)

MIK
MOUNTING . IS . KEY

Meer informatie over deze fiets? Kijk op www.gazelle.nl
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PARIS C7 HMB

sienna mat

navy mat

navy mat

Voor de nieuwe Paris C7 HMB hebben de ontwerpers van Gazelle de ebike teruggebracht tot de essentie: een stijf frame en een
soepele motor. Met efficiënte productiemethoden combineerden zij alle noodzakelijke elementen tot een bereikbare Gazelle.
Het resultaat is een bijzonder comfortabele fiets met Bosch Active Line middenmotor en lage doorstap. Meer is niet nodig voor
duurzaam fietsplezier met de kwaliteit van Gazelle.
• Aangename elektrische ondersteuning met 40 Nm
• Verende voorvork vangt alle oneffenheden op
• Minimalistische display geeft belangrijke informatie
• Gunstige prijs/kwaliteitsverhouding
UITVOERING 7 versnellingen Shimano Nexus met Magura HS11 hydraulische remmen GEWICHT 22,0 (excl. accu) KLEUR navy mat
of sienna mat LAAG XS(46) | S(49) | M(53) | L(57) | XL(61) KLEUR navy mat HOOG M(53) | L(57) | XL(61) | XXL(65)

MIK
MOUNTING . IS . KEY

Meer informatie over deze fiets? Kijk op www.gazelle.nl
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Makki

Voor de hele familie
Makki is ontworpen met input van ouders en kinderen als uitgangspunt. Hierdoor is Makki geen
gewone elektrische bakfiets, maar een bakfiets waar jij én je kinderen elke keer weer met veel
plezier gebruik van maken. Er is alle aandacht gegeven aan veiligheid en comfort, voor zowel jou
als je kleintje(s).

400 Wh / 500 Wh
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Met een doordacht pakket aan accessoires durf je het aan je tweede auto te vervangen voor
Makki. De voorbank set, de autostoel adapter, de adapter voor een kinderzitje en de opberglade
zorgen ervoor dat het hele spul mee kan. En met de regenhuif en de afdekhoes ben je beschermd
tegen alle weersomstandigheden.

✓

✓

Kijk voor alle bijpassende accessoires op de volgende pagina.
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MAKKI LOAD CONNECT

black mat / ivory mat

Makki is ontworpen met input van ouders en kinderen als uitgangspunt. Hierdoor is Makki geen gewone elektrische bakfiets, maar
een bakfiets waar jij én je kinderen elke keer weer met veel plezier gebruik van maken. Er is alle aandacht gegeven aan veiligheid
en comfort, voor zowel jou als je kleintje(s). En met een doordacht pakket aan accessoires durf je het aan je tweede auto te
vervangen voor Makki.
De Makki Load Connect is de slimme ebike van Gazelle die kan worden verbonden met het internet en dat geeft vele extra
voordelen op het gebied van veiligheid en fietsplezier. Met de persoonlijke Gazelle Connect app wordt fietsen nog leuker en
dankzij het GPS signaal en antidiefstalsysteem is de fiets beter beveiligd tegen diefstal en kan een gestolen fiets gemakkelijker
worden teruggevonden.
• Met Gazelle Connect ebike ben je beter beveiligd tegen diefstal
• Met de Gazelle Connect app maak je gebruik van handige features zoals find my bike
• Je kids zitten veilig en geborgen dankzij de hoge EPP bak
• Kinderen stappen eenvoudig in en uit dankzij de lage instap
UITVOERING Enviolo Cargo met Tektro HDM750 hydraulische schijfremmen GEWICHT 53,5 (excl. accu)
KLEUR black mat / ivory mat
Meer informatie over deze fiets? Kijk op www.gazelle.nl
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MAKKI LOAD

black mat / ivory mat

Makki is ontworpen met input van ouders en kinderen als uitgangspunt. Hierdoor is Makki geen gewone elektrische bakfiets, maar
een bakfiets waar jij én je kinderen elke keer weer met veel plezier gebruik van maken. Er is alle aandacht gegeven aan veiligheid
en comfort, voor zowel jou als je kleintje(s).
En met een doordacht pakket aan accessoires durf je het aan je tweede auto te vervangen voor Makki.
• Je kids zitten veilig en geborgen dankzij de hoge EPP bak
• Kinderen stappen eenvoudig in en uit dankzij lage instap
• Moeiteloos van de standaard te halen
• Iconisch design, een fiets waarmee je gezien mag worden
UITVOERING Enviolo Cargo met Tektro HDM750 hydraulische schijfremmen GEWICHT 53,5 (excl. accu)
KLEUR black mat / ivory mat LAAG S(49)

Meer informatie over deze fiets? Kijk op www.gazelle.nl
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Bloom

Stoere familiefiets
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Shimano STEPS E6100
(60 Nm)

418 Wh / 630 Wh

✓

✓

✓

✓

7

Shimano STEPS E5000
(40 Nm)

418 Wh / 630 Wh
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Het liefst wil je een fiets voor het leven, toch? Een stoere familiefiets, waarmee je onder alle
omstandigheden moeiteloos en super comfortabel kunt rijden. Alleen, met alle boodschappen,
met een of twee kinderen. Een fiets waarmee je overal voor de dag kunt komen. Helemaal Gazelle:
veilig, elektrisch ondersteund in markant design.
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BLOOM C380 HMS

light olive glans

black mat
Liefst wil je een fiets voor het leven, toch? Een stoere familiefiets, waarmee je onder alle omstandigheden moeiteloos en
supercomfortabel kunt rijden: alleen, met alle boodschappen en een of twee kinderen. Een fiets waarmee je overal voor de dag
kunt komen. Helemaal Gazelle: veilig, elektrisch ondersteund in markant design.
• Stoere transportfiets, elektrische familiefiets en lifestyle bike in één
• Volmaakte balans van design en rijkwaliteit: met of zonder kinderzitjes
• MIK dragersysteem biedt voor en achter talloze individualiseringsmogelijkheden
• 60 Nm motor, traploos schakelen en 170kg draaglast
UITVOERING Enviolo Trekking Manual traploos versnellingssysteem met Shimano BRMT200 hydraulische schijfremmen
GEWICHT 26,0 (excl. accu) KLEUR black mat of light olive LAAG S(49) | M(53) | L(57) | XL(61)

MIK
MOUNTING . IS . KEY

Meer informatie over deze fiets? Kijk op www.gazelle.nl
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BLOOM C7 HMS

light olive glans

mallard blue mat
Liefst wil je een fiets voor het leven, toch? Een stoere familiefiets, waarmee je onder alle omstandigheden moeiteloos en
supercomfortabel kunt rijden: alleen, met alle boodschappen en een of twee kinderen. Een fiets waarmee je overal voor de dag
kunt komen. Helemaal Gazelle: veilig, elektrisch ondersteund in markant design.
• Geslaagde combinatie van gebruiksgemak en rijplezier
• Stoere transportfiets, elektrische familiefiets en lifestyle bike in één
• Volmaakte balans van design en rijkwaliteit: met of zonder kinderzitjes
• MIK dragersysteem biedt voor en achter talloze individualiseringsmogelijkheden
UITVOERING 7 versnellingen Shimano Nexus met Shimano BRMT200 hydraulische schijfremmen GEWICHT 24,5 (excl. accu)
KLEUR light olive of mallard blue mat LAAG S(49) | M(53) | L(57) | XL(61)

MIK
MOUNTING . IS . KEY

Meer informatie over deze fiets? Kijk op www.gazelle.nl
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Miss Grace

Gestyled tot in de puntjes
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Ziet ze er niet fantastisch uit? Vrouwelijk én stoer tegelijk doet ze haar naam eer aan: Miss Grace. Altijd
gestyled tot in de puntjes laat deze transportfiets met brede banden zich aangenaam licht besturen.
Op de praktische voordrager neem je mee wat jij wilt. En door de dubbele pootstandaard en het
stuurslot blijft jouw fiets staan, hoeveel je ook meeneemt. Zelfs met een gevulde krat of een zware tas
aan het stuur, blijft de fiets steady staan.

✓

✓

✓

✓

Zij
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MISS GRACE C7 HMB

ivory glans

black mat
De modieuze ebike waar je op gezien mag worden is nu nog beter. De middenmotor maakt de nieuwe Miss Grace stabieler en
krachtiger. Zo geef je iedereen het nakijken: in de stad, op een heuvel of op weg naar het werk.
• Robuuste transportfiets met optimale ondersteuning
• Wendbaar en stabiel door laag geplaatste middenmotor
• Maximale remkracht onder alle weersomstandigheden
• Geen moeite met veel bagage of een flinke heuvel
UITVOERING 7 versnellingen Shimano Nexus met Magura HS11 hydraulische remmen GEWICHT 24,0 (excl. accu) KLEUR black mat
of ivory LAAG XS(46) | S(49) | M(54) | L(59)

Meer informatie over deze fiets? Kijk op www.gazelle.nl
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HeavyDutyNL

De ultieme transportfiets
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Ideaal voor in de stad, deze HeavyDutyNL. Je neemt mee wat je wilt op de handige voor en
achterdrager, terwijl je door de brede banden tóch licht fietst. Met ook nog een dubbele
pootstandaard en stuurblokkering is dit de meest complete transportfiets van Gazelle.

✓

✓

✓

✓

Zij
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HEAVYDUTYNL C7 HMB

black mat

black mat
Een frame van dikke buizen, een brede voordrager en een stevige achterdrager. De ontwerpers van Gazelle interpreteerden de
succesvolle transportfiets opnieuw. Met een lichtgewicht aluminium frame in eigentijds design. En de integratie van een krachtige
middenmotor. De HeavyDuty heeft de looks van een robuuste transportfiets  maar rijdt als een lichte stadsfiets.
• Boodschappen doen, shoppen: alles kan mee
• Nauwelijks zichtbare ondersteuning met 40 Nm koppel
• Voor alle omstandigheden de juiste versnelling
• Onmiskenbaar Gazelle design in black mat
UITVOERING 7 versnellingen Shimano Nexus met Magura HS11 hydraulische remmen GEWICHT 25,0 (excl. accu) KLEUR black mat
LAAG XS(46) | S(49) | M(54) | L(59) KLEUR black mat HOOG S(49) | M(54) | L(59)

Meer informatie over deze fiets? Kijk op www.gazelle.nl
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CityGo

It’s your city life
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CityGo is gebouwd om alle krachten van de stad te kunnen weerstaan. Ideaal voor naar je werk,
fietsen naar je sportclub, naar vrienden of lekker voor je ontspanning. In de overvolle fietsenstalling
springt de CityGo eruit door zijn unieke onderdelen en opvallende styling. En door het ringslot én
kettingslot is de CityGo extra beschermd tegen diefstal. Het kettingslot bewaar je tijdens het fietsen in
de speciale slotcase.

Midden
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CITYGO C7 HMS
Specificaties
FRAME/VOORVORK
• Frame: Stabiel lichtgewicht oversized aluminium frame met
70,5° balhoofdhoek en 71,5° zithoekgeometrie geeft een
direct stuurgedrag. Zowel het hoge instap als lage instap
frame is voorzien van een opvallende bovenbuis
• Zithouding: Rechtop
• Kabels geïntegreerd: Ja
• Voorvork: staal, ongeveerd
• Kettingkast: Kunststof
• Achterdrager: Aluminium
WIELEN/BANDEN
• Banden: Continental CityRide Reflex, 42622
• Banden antilek: Ja
• Velgen: Ryde Dutch
• Spaken: RVS, extra sterk
• Spatborden: kunststof
STUUR
• Stuur: Aluminium, comfort gebogen model
• Stuurpen: Gazelle New Shuttle, met gereedschap traploos
verstelbaar
• Handvatten: Kunststof slijtvaste handvatten met veel grip
• Handvat type: Gazelle Aerowing
• Remhandgrepen: Gazelle Ergo met softtouch voor hoog
remcomfort
• Bel: Gazelle draaibel
REMMEN/SCHAKELING
• Voornaaf: Shimano
• Achternaaf: Shimano Nexus, 7 versnellingen, vrijloop
• Versteller: Shimano Nexus 7
• Achterrem: Rollerbrake; Shimano BRC3000R
• Voorrem: Rollerbrake; Shimano BRC3000F
• Crank: aluminium
• Tandwiel voor: 38
• Tandwiel achter: 18

• Aandrijving: Ketting
• Ketting: Extra sterk, speciaal voor ebike
ZADEL
• Zadelpen: Vast
• Zadel: Selle Royal
VERLICHTING
• Koplamp: Axa Compact Line 20, LED koplamp, aan/
uitschakeling via display
• Lichtopbrengst koplamp (lux): 20
• Koplamp voeding: Accu
• Achterlamp: Spanninga Elips, LED accuvoeding, aan/uit
schakeling via display
• Achterlamp voeding: Accu
SYSTEEM
• Display: Shimano Steps LCD midden
• Display afneembaar: Ja
• Handvatbediening: Ja
• Sensoren: rotatiesensor; snelheidssensor; trapkrachtsensor
• Motor: Shimano STEPS E5000 (40Nm), 36V
• Accu: Laag: onderbuis, Hoog: onderbuis
• Lader: 2 Ah
• Accu: 418 Wh
OVERIG
• Slot: AXA Solid Plus, Ringslot met optie voor een insteekslot
om je fiets vast te zetten voor extra veiligheid
• Slot veiligheids niveau: ART ** gecertificeerd
• Standaard: achterstandaard, Ursus Mooi

Artikelnummers
NR.
G2342
G2343
G2344
G2345
G2346
G2347
G2348
G2350
G2351
G2352

OMSCHRIJVING
Hoog
49 T7
Hoog
54 T7
Hoog
59 T7
Hoog
64 T7
Laag
49 T7
Laag
54 T7
Laag
59 T7
Laag
49 T7
Laag
54 T7
Laag
59 T7

28"
28"
28"
28"
28"
28"
28"
28"
28"
28"

001
001
001
001
001
001
001
813
813
813

black mat
black mat
black mat
black mat
black mat
black mat
black mat
navy
navy
navy

Accessoires
NR.
313960400
313962475

OMSCHRIJVING
Metalen voordrager CityGo / Esprit
Bamboe voordrager CityGo / Esprit
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ESPRIT HFB

jeans mat

black mat

black mat

Met de Esprit zit jij de komende jaren goed. De geïntegreerde koplamp is praktisch onverwoestbaar en met de slimme verlichting
zie jij alles en ziet iedereen jou! De brede banden maken je rit naar school of werk extra comfortabel. En met de krachtige motor
ben je er nog sneller. Je maakt de Esprit helemaal compleet met een voordrager. Ga je voor de metalen of bamboe variant?
• Lichtgewicht aluminium frame met stevige bagagedrager en geïntegreerde voorlamp
• Stoere robuuste ebike die tegen een stootje kan
• Eigentijds design in matte look
• Uit te bereiden met een zwart metalen voordrager of stilistische bamboe variant
UITVOERING 7 versnellingen Shimano Nexus met rollerbrakes GEWICHT 22,2 (excl. accu) KLEUR black mat of jeans mat
LAAG XS(46) | S(49) | M(54) | L(59) KLEUR black mat HOOG S(49) | M(54) | L(59) | XL(64)

Meer informatie over deze fiets? Kijk op www.gazelle.nl
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PuurNL

Relaxed rechtop

PuurNL HFB

7

340 Wh / 450 Wh
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Deze stoere en stevige transportfiets brengt je waar je heen wilt: de bios het strand, het voetbalveld
en naar school. Op de Gazelle PuurNL met krachtige motor in het voorwiel schiet je lekker op.
Door de brede banden loopt hij lekker licht en met de zeven versnellingen fiets je extra comfortabel.
En met een smalle voor en achterdrager past de fiets altijd in het fietsenrek!

Zij
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PUURNL HFB
Specificaties
FRAME/VOORVORK
• Frame: Stabiel lichtgewicht oversized aluminium frame
met 65° balhoofdhoek en 66,5° zadelbuishoek voor een
comfortabele houding en direct stuurgedrag. Door geometrie
en stabiliteit ook uitstekend geschikt voor zware belading.
• Zithouding: Rechtop
• Kabels geïntegreerd: Ja
• Voorvork: staal, ongeveerd
• Kettingkast: Kunststof
• Achterdrager: Aluminium
• Voordrager: Smal stalen voordrager met hoge rug
WIELEN/BANDEN
• Banden: Schwalbe Fat Frank, 50622
• Banden antilek: Ja
• Velgen: Dutch 19, Dubbelwandig aluminium voor extra sterkte
en goede rijeigenschappen
• Spaken: RVS, extra sterk
• Spatborden: RVS
STUUR
• Stuur: Aluminium look, ruim gebogen
• Stuurpen: Gazelle Niro, niet verstelbaar
• Handvatten: Kunststof slijtvaste handvatten met veel grip
• Handvat type: Gazelle Aerowing
• Remhandgrepen: Gazelle Ergo met softtouch voor hoog
remcomfort
• Bel: Gazelle draaibel
REMMEN/SCHAKELING
• Voornaaf: Bafang voorwielmotor
• Achternaaf: Shimano Nexus, 7 versnellingen, vrijloop
• Versteller: Shimano Nexus 7
• Achterrem: Rollerbrake; Shimano BRC3000R
• Voorrem: Rollerbrake; Shimano BRC3000F
• Crank: aluminium
• Tandwiel voor: 44
• Tandwiel achter: 18

• Aandrijving: Ketting
• Ketting: Z410RB 1/2X1/8
ZADEL
• Zadelpen: Vast
• Zadel: Selle Royal Witch
VERLICHTING
• Koplamp: Spanninga Swingo, LED koplamp, aan/
uitschakeling via display
• Lichtopbrengst koplamp (lux): 30
• Koplamp voeding: Accu
• Achterlamp: Spanninga OGUARD, LED accuvoeding, aan/uit
schakeling via display
• Achterlamp voeding: Accu
SYSTEEM
• Display: Bafang LCD zij
• Display afneembaar: Nee
• Sensoren: rotatiesensor
• Motor: Bafang (30Nm), 43V
• Accu: Laag: Geïntergreerd in de achterdrager, Hoog:
Geïntergreerd in de achterdrager
• Lader: 2 Ah
• Accu: 340 Wh, 450 Wh
OVERIG
• Slot: AXA Defender, Ringslot met optie voor een insteekslot
om je fiets vast te zetten voor extra veiligheid
• Slot veiligheids niveau: ART ** gecertificeerd
• Standaard: dubbele pootstandaard, MassLoad CL KA85

Artikelnummers
NR.
G1232
G1233
G1234
G1235
G1239
G1240
G1241
G1246
G1247
G1248

OMSCHRIJVING
Laag
46 T7
Laag
49 T7
Laag
54 T7
Laag
59 T7
Hoog
49 T7
Hoog
54 T7
Hoog
59 T7
Laag
49 T7
Laag
54 T7
Laag
59 T7

28"
28"
28"
28"
28"
28"
28"
28"
28"
28"

001
001
001
001
001
001
001
874
874
874

black mat
black mat
black mat
black mat
black mat
black mat
black mat
brewster grey mat
brewster grey mat
brewster grey mat

Accessoires
NR.
552104300

OMSCHRIJVING
Rieten mand voor transport fiets
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AMI C7 HMS

copper mat

midnight blue glans
Comfort, veiligheid én ontspannen rijplezier gaan in de Gazelle Ami heel goed samen. Door de brede, lage instap kun je er heel
gemakkelijk op gaan zitten  en daarbij je beide voeten op de grond houden. Datzelfde veilige gevoel heb je met remmen: zodra je
weer stil staat, zet je beide voeten weer aan de grond. Gewoon heerlijk fietsen met krachtige ondersteuning.
• Onbezorgd: altijd beide voeten aan de grond
• Verende zadelpen en voorvork vangen oneffenheden op
• De lage instap geeft je een zeker gevoel met op en afstappen
• De moderne look versterkt je zelfvertrouwen
UITVOERING 7 versnellingen Shimano Nexus met Magura HS11 hydraulische remmen GEWICHT 20,4 (excl. accu)
KLEUR copper mat of midnight blue LAAG XS(44) | S(49)

Meer informatie over deze fiets? Kijk op www.gazelle.nl
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MARCO POLO URBAN CUSTOM

petrol

meteor grey mat

black

scarlett red mat

Sportiviteit, snelheid en gebruiksgemak: dat is waar Gazelle Marco Polo Urban Custom voor staat. Puur vakmanschap en afgewerkt
tot in het kleinste detail. De ideale fiets voor recreatieve en sportieve dagtochten, maar ook je ideale woonwerk metgezel.
Dankzij de kwalitatief hoogstaande materialen ziet de Marco Polo Urban Custom er niet alleen goed uit, maar is hij ook nog eens
onderhoudsarm. Stel nu je ideale Marco Polo Urban samen en kies uit vele opties en 4 kleuren.
• Duurzaam en onderhoudsvrij: Alfine 8 of 11 versnellingsnaaf met riemaandrijving
• Lichtgewicht: gemakkelijk in het openbaar vervoer of op de camper mee te nemen
• Keuze uit voorvork, verlichting, zadel en handvatten zodat je altijd een fiets hebt die bij je past
• Veilig en robuust door gebruik van naafdynamo en geïntegreerde bekabeling
UITVOERING 8 of 11 versnellingen Shimano Alfine met hydraulische Shimano BRMT200 schijfremmen GEWICHT 16,2
KLEUR black, scarlett red mat, meteor grey mat of petrol LAAG S(49) | M(53) | L(57) KLEUR black, scarlett red mat, meteor grey mat
of petrol HOOG M(53) | L(57) | XL(61)

Meer informatie over deze fiets? Kijk op www.gazelle.nl
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MARCO POLO URBAN

brewster grey mat

brewster grey mat
De Marco Polo Urban is ideaal voor de stad en omgeving. Uiteraard met behoud van de kenmerkende eigenschappen van
de Marco Polo familie. Zoals een avontuurlijke uitstraling en perfectie tot in het detail. Daarbij is gefocust op gebruiksgemak,
lichtgewicht en verregaande onderhoudsvrijheid. En alles wat nodig is voor onbezorgd fietsplezier.
• Lichtgewicht: gemakkelijk in openbaar vervoer en hoge stallingen
• Kan tegen een stootje: geen kwetsbare, uitstekende delen
• Robuust door naafdynamo en geïntegreerde bekabeling
• Duurzaam en onderhoudsvrij: Alfine 8versnellingsnaaf met riemaandrijving
UITVOERING 8 versnellingen Shimano Alfine met hydraulische Shimano BRMT200 schijfremmen GEWICHT 16,2
KLEUR brewster grey mat LAAG S(49) | M(53) | L(57) KLEUR brewster grey mat HOOG M(53) | L(57) | XL(61)

Meer informatie over deze fiets? Kijk op www.gazelle.nl
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CHAMONIX S8

meteor grey mat

meteor grey mat
Ideale combinatie van lichte stadsfiets en sportieve toerfiets. Daarmee beleef je evenveel plezier aan je woon/werkverkeer als aan
een toertocht. De ontwerpers van Gazelle gebruikten lichtgewicht aluminium zowel voor het stoere hoge instap frame als voor het
elegante lage instap frame.
• Lichtgewicht constructie met 8 versnellingen voor hoge prestaties
• Dankzij beltdrive heeft deze Gazelle nauwelijks onderhoud nodig
• Opschieten in een ontspannen zithouding
• Even beweeglijk en sportief als het design belooft
UITVOERING 8 versnellingen Shimano Nexus Premium met Magura HS11 hydraulische remmen GEWICHT 16,2
KLEUR meteor grey mat LAAG S(49) | M(53) | L(57) KLEUR meteor grey mat HOOG M(53) | L(57) | XL(61)

Meer informatie over deze fiets? Kijk op www.gazelle.nl
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CHAMONIX C8

iced coffee brown mat

iced coffee brown mat
Ontspannen fietsen in een actieve zithouding. Daarvoor is deze allrounder met zijn lichtgewicht aluminium frame bedoeld. Met
8 versnellingen ben je bij een stoplicht snel weg en kun je buiten de stad flink opschieten. De Chamonix heeft een bijzonder
sportieve uitstraling en door gebruik van de speciale kettingkast met kettingspanner heeft je ketting altijd de juiste spanning.
• Sportief en comfortabel gaan heel goed samen
• Automatische kettingspanner zorgt altijd voor de juiste spanning van de ketting
• Onderhoudsarm door Nexus 8 premium versnellingsnaaf en rollerbrakes
• Een van Gazelles meest lichtlopende fietsen
UITVOERING 8 versnellingen Shimano Nexus Premium met rollerbrakes GEWICHT 18,4 KLEUR iced coffee brown mat
LAAG S(49) | M(53) | L(57) | XL(61) KLEUR iced coffee brown mat HOOG M(53) | L(57) | XL(61) | XXL(65)

Meer informatie over deze fiets? Kijk op www.gazelle.nl
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CHAMONIX C7

pine green mat

industry grey mat

industry grey mat

Gazelle's Chamonix C7 combineert de voordelen van deze modelreeks  sportief en comfortabel fietsen  met een stijlvol design.
De zwarte velgen combineren mooi met de matte lakkleuren. Met zijn 7 versnellingen, kettingkast met automatische kettingspanner
en naafdynamo een robuuste, onderhoudsarme allrounder.
• Wendbaar en licht dankzij aluminium constructie
• Verende voorvork en zadelpen nemen alle oneffenheden op
• Geen omkijken naar de ketting door gebruik van automatische kettingspanner
• Herkenbaar Gazelle design
UITVOERING 7 versnellingen Shimano Nexus met rollerbrakes GEWICHT 18,6 KLEUR industry grey mat of pine green mat
LAAG S(49) | M(53) | L(57) | XL(61) KLEUR industry grey mat HOOG M(53) | L(57) | XL(61) | XXL(65)

Meer informatie over deze fiets? Kijk op www.gazelle.nl
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CHAMONIX T30

desert titanium grey mat

desert titanium grey mat
Hoge prestaties en comfort gaan in Gazelles Chamonix trekkingmodel heel goed samen. Daarvoor heeft de Chamonix T30
geraffineerde voorvering in het balhoofd. Met 30 versnellingen is geen berg je te hoog. En dan is niets belangrijker dan maximale
remprestaties. Een stabiel lichtgewicht frame vormt daarvoor een solide basis.
• Moeiteloos trefzeker schakelen in de juiste versnelling
• Enorme remkracht is hydraulisch erg goed te doseren
• Ergonomisch gevormde handvatten voor kilometers fietsplezier
• Ook met lage instap en zeer sportieve uitstraling
UITVOERING 30 versnellingen Shimano Deore met Magura HS11 hydraulische remmen GEWICHT 16,8 KLEUR desert titanium
grey mat LAAG S(49) | M(53) | L(57) | XL(61) KLEUR desert titanium grey mat HOOG L(57) | XL(61) | XXL(65)

Meer informatie over deze fiets? Kijk op www.gazelle.nl
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CHAMONIX T27

black mat

black mat
Met de Chamonix T27 tilt Gazelle trekking naar een hoger niveau. Geraffineerd in het balhoofd geïntegreerde vering zorgt voor
behoud van je conditie tijdens langere toertochten. En met 27 versnellingen kun je overal goed uit de voeten. En of je nu kiest voor
het lage of hoge instap frame: met een verstelbaar zadel, stuur en handvatten stel je deze Chamonix exact af op jouw favoriete
fietshouding
• Stijf lichtgewicht frame voor exacte stuureigenschappen
• Beproefde schakelcombinatie van Shimano
• Stuur is onderweg met de hand verstelbaar
• Naafdynamo en geïntegreerde kabels kunnen tegen een stootje
UITVOERING 27 versnellingen Shimano Deore/Altus met Vbrakes GEWICHT 16,5 KLEUR black mat
LAAG S(49) | M(53) | L(57) | XL(61) KLEUR black mat HOOG M(53) | L(57) | XL(61) | XXL(65)

Meer informatie over deze fiets? Kijk op www.gazelle.nl
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ORANGE C8

black mat

black mat
Gazelles meest geliefde stadsfiets. Moeiteloos hanteerbaar door zijn stabiele, fraai ontworpen aluminium frame. Alles is gericht
op comfortabel fietsen, bij het lage instap frame begint dat al bij de ruime instap. Zijn verende voorvork, verende zadelpen in
combinatie met brede banden vangen alle oneffenheden op. En met 8 versnellingen kun je overal goed opschieten.
• Markant Gazelle aluminium frame
• Minder onderhoud door automatische kettingsspanner
• Comfortabele zithouding voor ontspannen fietsplezier
• Fraai geïntegreerde verlichting met extra krachtige verlichting
UITVOERING 8 versnellingen Shimano Nexus met rollerbrakes GEWICHT 21,0 KLEUR black mat LAAG S(49) | M(53) | L(57) | XL(61)
KLEUR black mat HOOG M(53) | L(57) | XL(61) | XXL(65)

MIK
Meer informatie over deze fiets? Kijk op www.gazelle.nl

MOUNTING . IS . KEY
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ORANGE C7+

jeans glans

eclipse black mat

ivory mat

eclipse black mat

Het markante Gazelle Orange design spreekt je aan. En voor de rit naar je werk, de boodschappen en soms een mooie fietstocht
wil je een passend model. Met alle comfort en bedieningsgemak. Met weinig onderhoud en veel fietsplezier. Kortom een echte
Gazelle Orange.
• Moeiteloos hanteerbaar door stabiel aluminium frame
• Onderhoudsarm door automatische kettingspanner
• Verende voorvork en zadelpen nemen alle oneffenheden op
• Het design is in één oogopslag herkenbaar als Gazelle
UITVOERING 7 versnellingen Shimano Nexus met rollerbrakes GEWICHT 21,0 KLEUR eclipse black mat of ivory mat of jeans
LAAG XS(46) | S(49) | M(53) | L(57) | XL(61) KLEUR eclipse black mat HOOG S(49) | M(53) | L(57) | XL(61) | XXL(65)

MIK
Meer informatie over deze fiets? Kijk op www.gazelle.nl

MOUNTING . IS . KEY
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VENTO C7

avalon blue mat

desert titanium grey mat

desert titanium grey mat

De Vento C7 is een veelzijdige lichtgewicht stadsfiets in sportief design. Zijn soepel verende voorvork en zadelpen verhogen
je rijcomfort. Dankzij zijn in het frame geïntegreerde kabels, gesloten kettingkast en naafdynamo heeft deze Gazelle nauwelijks
onderhoud nodig. Dat alles in een gunstige prijs/kwaliteit verhouding.
• Zorgeloos fietsen in een grootstedelijke omgeving
• Schakelmateriaal, remmen en dynamo kunnen tegen een stootje
• Ontspannen fietsen door comfortabele zithouding
• Hoogwaardige look & feel
UITVOERING 7 versnellingen Shimano Nexus met rollerbrakes GEWICHT 17,9 KLEUR avalon blue mat of desert titanium grey mat
LAAG S(49) | M(53) | L(57) KLEUR desert titanium grey mat HOOG M(53) | L(57) | XL(61)

Meer informatie over deze fiets? Kijk op www.gazelle.nl
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CITYGO C7

jeans blue glans

eclipse black mat

eclipse black mat

CityGo is de oplossing van Gazelle voor druk stadsverkeer en volle fietsenstallingen: een opvallende verschijning met bovenbuis
in contrastkleur, in het frame geïntegreerde LED verlichting en een innovatieve voordrager als optie. Een fiets die tegen een stootje
kan en vrijwel geen onderhoud nodig heeft. De C7 met maar liefst 7 versnellingen is de meest sportieve CityGo. Daarmee blijft
deze Gazelle ook licht trappen bij flinke tegenwind of op heuvelachtige wegen.
• Veilig geïntegreerde verlichting voor en achter met naafdynamo
• Diefstalbeveiliging met ringslot én kettingslot in handig opbergvak
• Sportieve prestaties en fietsplezier van 7 versnellingen
• Lichtgewicht aluminium frame met stevige bagagedrager
UITVOERING 7 versnellingen Shimano Nexus met rollerbrakes GEWICHT 18,6 KLEUR eclipse black mat of jeans blue
LAAG S(49) | M(54) | L(59) KLEUR eclipse black mat HOOG S(49) | M(54) | L(59)

Meer informatie over deze fiets? Kijk op www.gazelle.nl
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ESPRIT

jeans mat

black mat

petrol mat

ivory mat

black mat

De actuele Esprit lijn bestaat uit 3 robuuste fietsen die het altijd doen en tegen een stootje kunnen. Zonder uitzondering fietsen van
deze tijd die vele jaren lang mooi blijven. LEDverlichting voor en achter om beter te zien en te worden gezien. Al naar gelang de
plannen met je nieuwe fiets kies je de versnellingen en het remsysteem. Bijvoorbeeld 7 versnellingen met rollerbrakes, zoals bij de
Esprit T7.
• Sportieve prestaties en fietsplezier met 1, 3 of 7 versnellingen
• Lichtgewicht aluminium frame met stevige bagagedrager en geintegreerde voorlamp
• Koplamp en achterlicht werken op naafdynamo, geen gedoe met batterijen
• Ook te voorzien van een markante voordrager voor je tas
UITVOERING 1 versnelling met terugtraprem GEWICHT 16,1 KLEUR black mat LAAG S(49) | M(54) | L(59) KLEUR black mat
HOOG S(49) | M(54) | L(59)
UITVOERING 3 versnellingen Shimano Nexus met rollerbrakes GEWICHT 16,9 KLEUR black mat of ivory mat of jeans mat
LAAG XS(46) | S(49) | M(54) | L(59) KLEUR black mat of petrol mat HOOG S(49) | M(54) | L(59)
UITVOERING 7 versnellingen Shimano Nexus met rollerbrakes GEWICHT 17,9 KLEUR black mat of ivory mat of jeans mat
LAAG XS(46) | S(49) | M(54) | L(59) KLEUR black mat of petrol mat HOOG S(49) | M(54) | L(59)
Meer informatie over deze fiets? Kijk op www.gazelle.nl
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HEAVYDUTYNL

iced blue glans

black mat

just grey glans

pistache green glans

black mat

De HeavyDutyNL heeft álle kenmerken van een transportfiets voor het zware werk. Op zijn robuuste voor en achterdrager kun je
ook heel gemakkelijk veel meenemen. Toch blijft deze transportfiets lekker licht trappen. Dat komt omdat zijn designframe en de
beide dragers van aluminium zijn. En de brede banden nemen alle oneffenheden op.
• Gazelle's meest complete en multifunctionele transportfiets
• Moeiteloos beladen door dubbele pootstandaard en stuurblokkering
• Naafdynamo en geïntegreerde kabels
• Ook verkrijgbaar als ebike met krachtige middenmotor
UITVOERING 3 versnellingen Shimano Nexus met rollerbrakes GEWICHT 22,4 KLEUR black mat of iced blue of pistache green
LAAG S(49) | M(54) | L(59) KLEUR black mat of just grey HOOG S(49) | M(54) | L(59)
UITVOERING 7 versnellingen Shimano Nexus met rollerbrakes GEWICHT 22,8 KLEUR black mat of iced blue of pistache green
LAAG S(49) | M(54) | L(59) KLEUR black mat of just grey HOOG S(49) | M(54) | L(59)

Meer informatie over deze fiets? Kijk op www.gazelle.nl
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MISS GRACE

georgia peach mat

black mat

ivory glans

Miss Grace: de naam zegt het al. Een elegante fiets in eigentijds design die inspeelt op de wensen van moderne vrouwen.
Duurzaam en met een milieubewuste uitstraling. Kan tegen een stootje en biedt veel praktische bagageruimte. Naafdynamo en
kwalitatief hoogwaardige onderdelen zorgen ervoor dat Miss Grace met heel weinig onderhoud tevreden is.
• Stoer, bijzonder praktisch en toch licht trappen
• Moeiteloos beladen door dubbele pootstandaard en stuurblokkering
• Achterdrager in dezelfde kleur als fiets mogelijk
• Ook verkrijgbaar als ebike met middenmotor
UITVOERING 7 versnellingen Shimano Nexus met rollerbrakes GEWICHT 22,0 KLEUR black mat of georgia peach mat of ivory
LAAG S(49) | M(54) | L(59)

Meer informatie over deze fiets? Kijk op www.gazelle.nl
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PUURNL MIDNIGHT

black mat

black mat
Een transportfiets in zijn zuiverste vorm: een stoer buizenframe met smalle voor en achterdrager. Geen poeha in de midnight
styling: een stoere geheel zwarte look. Je kunt heel veel meenemen en toch gemakkelijk blijven sturen en licht trappen. Dat zit 'm
in de combinatie van lichtgewicht materialen en brede banden met een comfortabele zitpositie. Met keuze uit 3 of 7 versnellingen
stem je 'm helemaal af op wat je ermee wilt gaan doen.
• Tassen, koffers en boodschappen: alles kan mee
• Moeiteloos beladen door dubbele pootstandaard en stuurblokkering
• Smalle voor en achterdrager voor extra veilig fietsen in grote groepen
• Zo zwart als de nacht
UITVOERING 3 versnellingen Shimano Nexus met terugtraprem GEWICHT 21,0 KLEUR black mat
LAAG XS(46) | S(49) | M(54) | L(59) KLEUR black mat HOOG S(49) | M(54) | L(59)
UITVOERING 7 versnellingen Shimano Nexus met terugtraprem GEWICHT 21,6 KLEUR black mat
LAAG XS(46) | S(49) | M(54) | L(59) KLEUR black mat HOOG S(49) | M(54) | L(59)

Meer informatie over deze fiets? Kijk op www.gazelle.nl
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PUURNL

brewster grey mat

black mat

black mat

iced coffee brown mat

bossa nova mat

Een transportfiets in zijn zuiverste vorm: een stoer buizenframe met smalle voor en achterdrager. Je kunt heel veel meenemen en
toch gemakkelijk blijven sturen en licht trappen. Dat zit 'm in de combinatie van lichtgewicht materialen en brede banden met een
comfortabele zitpositie. Met keuze uit 3 of 7 versnellingen stem je 'm helemaal af op wat je ermee wilt gaan doen.
• Tassen, koffers en boodschappen: alles kan mee
• Moeiteloos beladen door dubbele pootstandaard en stuurblokkering
• Smalle voor en achterdrager voor extra veilig fietsen in grote groepen
• Zorgvuldige afwerking en fraaie kleurencombinaties
UITVOERING 3 versnellingen Shimano Nexus met terugtraprem GEWICHT 21,0 KLEUR black mat of brewster grey mat
LAAG XS(46) | S(49) | M(54) | L(59) KLEUR black mat HOOG S(49) | M(54) | L(59)
UITVOERING 7 versnellingen Shimano Nexus met terugtraprem GEWICHT 21,6 KLEUR black mat of bossa nova mat of brewster
grey mat LAAG XS(46) | S(49) | M(54) | L(59) KLEUR black mat of iced coffee brown mat HOOG S(49) | M(54) | L(59)

Meer informatie over deze fiets? Kijk op www.gazelle.nl
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VAN STAEL

warm grey glans

hunter green glans

dust light glans

jeans glans

In het design herleven gouden tijden van de wielrennerij. De ontwerpers vonden inspiratie in de roemruchte Gazelle Champion
Mondial en opvolgende lichtgewicht modellen als de Tour de France. De slanke stalen buizen zijn weer met lugs verbonden tot een
stijf frame. RVS spatborden, klassieke racebanden en een lederen Brooks zadel maken het nostalgische beeld compleet.
• Sportief fietsen in retrodesign
• Remmen en schakelen met moderne techniek
• Verlichting, voor en achterdrager als optie
• Een opvallende verschijning in de city jungle
UITVOERING 7 versnellingen Shimano Nexus met vbrakes GEWICHT 14,2 KLEUR dust light of hunter green
HOOG M(54) | L(59) | XL(64) KLEUR jeans of warm grey MIDDEN S(49) | M(54) | L(59)

Meer informatie over deze fiets? Kijk op www.gazelle.nl
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TOUR POPULAIR

black glans

black glans
Van de oprichting tot ver in de jaren 50 zijn de Tour modellen beeldvormend voor het merk Gazelle. Doordachte stalen
buizenframes met lugs in een dames en een herenvariant. Compleet met robuuste stalen bagagedrager en dito klapstandaard.
De trommelremmen met stangen gelden als ultiem betrouwbaar. En de Sturmey Archer 3 versnellingsnaaf heeft de jaren weten te
trotseren. In het lederen Brooks zadel van de Tour Populair is het allemaal weer te beleven.
• Betrouwbaar fietsplezier zoals vroeger vanzelfsprekend was
• Comfortabele plaatsing van zadel, retro handvatten en dito pedalen
• Kettingkast van authentiek lakdoek
• Met de hand getrokken gouden biezen op balhoofd en spatborden
UITVOERING 3 versnellingen SA met trommelremmen GEWICHT 22,6 KLEUR black LAAG M(57) KLEUR black
HOOG M(57) | L(61) | XL(66)

Meer informatie over deze fiets? Kijk op www.gazelle.nl
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TOUR POPULAIR

black glans

black glans
Het model waarmee de geschiedenis van Gazelle ooit begon, heeft al bewezen tijdloos te zijn. Stap op de Tour Populair en je weet
waarom! De unieke Gazelle klassieker, maar dan met 8 versnellingen!
• Heerlijk relaxte zithouding
• Een robuust stalen frame met stalen bagagedrager en RVS velgen
• Optimale bescherming tegen diefstal dankzij het AXAveiligheidsslot
• Afgemonteerd met klassiek lederen Brooks zadel
UITVOERING 8 versnellingen Shimano Nexus met rollerbrakes GEWICHT 22,9 KLEUR black LAAG S(51) | M(57) KLEUR black
HOOG M(57) | L(61) | XL(66)

Meer informatie over deze fiets? Kijk op www.gazelle.nl
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CLASSIC

mallard blue glans

panther black glans

panther black glans

powder rose mat

black mat

ivory

java blue mat

De Gazelle Classic met zijn lage instap is in de loop der jaren steeds verder verbeterd. En uitgebreid met nieuwe kleuren. Lakwerk
en chroom, alle bedieningselementen kunnen tegen een stootje. Gebleven is de hoogwaardige, nostalgische uitstraling. En die
blijft, ook na vele jaren zorgeloos fietsplezier. En dat is het grote verschil tussen onze Classic en talloze lookalikes.
• Zo relaxed fietsen was vroeger heel gewoon
• Nooit meer zwaar trappen door 3 versnellingen
• Altijd veilig remmen met terugtrap én handrem
• En zo robuust: blijft zonder omkijken in topconditie
UITVOERING 3 versnellingen Shimano Nexus met terugtraprem, rollerbrake voor GEWICHT 18,9 KLEUR panther black of powder
rose mat of black mat of java blue mat LAAG S(51) | M(57) KLEUR panther black HOOG M(57) | L(61)
UITVOERING 7 versnellingen Shimano Nexus met terugtraprem, rollerbrake voor GEWICHT 18,9 KLEUR ivory of mallard blue
LAAG S(51) | M(57)

Meer informatie over deze fiets? Kijk op www.gazelle.nl
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BLOOM

pistache green glans

black mat
Moeders die graag met een of twee kinderen fietsen hoeven bij Gazelle echt geen compromissen te sluiten. Al vanaf de eerste
schetsen van de Bloom C7 stonden gemak en veiligheid van moeder en kinderen voorop. Dat begint met een ruime, lage instap.
Ruim plaats voor een kinderzitje aan het stuur en/of achterop. En een veilige, verende zadelpen voor dat extra beetje comfort.
• Rustig vastzetten in de zitjes dankzij dubbele standaard met stuurblokkering
• Stuur en achterdrager berekend op kinderzitjes
• Licht trappen, ook met volle bepakking
• Keuze uit twee modieuze stylings
UITVOERING 7 versnellingen Shimano Nexus met rollerbrakes GEWICHT 22,8 KLEUR black mat of pistache green LAAG S(49) |
M(53) | L(57) | XL(61)

Meer informatie over deze fiets? Kijk op www.gazelle.nl
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Prijslijst Nederland
Geldig vanaf oktober 2020

E-BIKES
Model

Accu zilver

Accu goud

Accu platina

Accu diamant

Ultimate Speed 380

€ 4.699

Ultimate Speed

€ 4.199

Ultimate C380 HMB

€ 3.999

Ultimate T10 HMB

€ 3.499

Ultimate C8 HMB Belt

€ 3.499

Ultimate C8+ HMB Connect

€ 3.499

Ultimate C8+ HMB

€ 3.299

Chamonix C5 HMS

€ 3.299

€ 3.499

Chamonix T10 HMS

€ 2.999

€ 3.199

Chamonix C7 HMS

€ 2.999

€ 3.199

Medeo Speed

€ 3.799

Medeo T10 HMB

€ 2.999

Medeo T9 HMB

€ 2.499

€ 2.699

Grenoble C380 HMB

€ 3.299

€ 3.499

Grenoble C8 HMB Connect

€ 3.199

€ 3.399

Grenoble C8 HMB

€ 2.999

€ 3.199

Orange C310 HMB

€ 2.799

€ 2.949

€ 3.149

Orange C8 HMB Connect

€ 2.899

€ 3.049

€ 3.249

Orange C8 HMB

€ 2.699

€ 2.849

€ 3.049

Orange C7+ HMB

€ 2.499

€ 2.649

€ 2.849

Paris C7+ HMB

€ 2.299

€ 2.449

€ 2.649

Paris C7 HMB

€ 1.999

€ 2.149

€ 2.349

Makki Load Connect

€ 4.999

€ 5.199

Makki Load

€ 4.799

€ 4.999

Bloom C380 HMS

€ 2.799

€ 3.199

Bloom C7 HMS

€ 2.499

€ 2.899

Miss Grace C7 HMB

€ 2.299

€ 2.449

€ 2.649

HeavyDutyNL C7 HMB

€ 2.299

€ 2.449

€ 2.649

CityGo C7 HMS

€ 2.199

Esprit HFB

€ 1.699

€ 1.799

PuurNL HFB

€ 1.699

€ 1.799

Ami C7 HMS

€ 2.499

€ 2.699

FIETSEN
Model

Uitvoering

Prijs

Marco Polo Urban

8 Shimano Alfine

€ 1.499

Chamonix S8

8 Shimano Nexus Premium

€ 1.199

Chamonix C8

8 Shimano Nexus Premium

€ 999

Chamonix C7

7 Shimano Nexus

€ 899

Chamonix T30

30 Shimano Deore

€ 1.199

Chamonix T27

30 Shimano Deore/Altus

€ 999

Orange C8

8 Shimano Nexus

€ 949

Orange C7+

7 Shimano Nexus

€ 849

Vento C7

7 Shimano Nexus

€ 749

CityGo C7

7 Shimano Nexus

€ 749

Esprit

7 Shimano Nexus

€ 699

3 Shimano Nexus

€ 629

Terugtraprem

€ 499

7 Shimano Nexus

€ 799

3 Shimano Nexus

€ 729

Miss Grace

7 Shimano Nexus

€ 799

PuurNL midnight

7 Shimano Nexus met terugtraprem

€ 729

3 Shimano Nexus met terugtraprem

€ 649

7 Shimano Nexus met terugtraprem

€ 699

3 Shimano Nexus met terugtraprem

€ 599

Van Stael

7 Shimano Nexus

€ 849

Tour Populair

3 Sturmey Archer

€ 999

Tour Populair

8 Shimano Nexus

€ 899

Classic

7 Shimano Nexus met terugtraprem

€ 679

3 Shimano Nexus met terugtraprem

€ 599

7 Shimano Nexus

€ 949

HeavyDutyNL

PuurNL

Bloom

Kijk voor het volledige assortiment en alle actuele prijzen op www.gazelle.nl.

Tussentijdse wijzigingen in specificaties, teksten en afbeeldingen, evenals zet- en drukfouten, voorbehouden. Uitgave en copyright®: Koninklijke Gazelle N.V., Dieren.

