FIETSEN

Je blijft
fietsen!
De fiets is voor Nederlanders meer
dan een vervoersmiddel. Het is een
mentaliteit. Een manier van leven.
Al 125 jaar maakt Koninklijke Gazelle
de mooiste kwaliteitsfietsen die zo
licht en comfortabel mogelijk zijn.
Met zo’n 350 medewerkers maken
we vanuit onze fabriek in Dieren
meer dan 250.000 fietsen per jaar.
Onze missie is om fietsen leuker en
makkelijker te maken voor iedereen.
In Nederland, maar ook ver over de
grens.
We werken vol passie en overgave
aan slim design en technische
innovaties. Wij zijn alert als het
gaat om veiligheid en anti-diefstal.
We maken e-bikes die 30 minuten
doen over een spitsuur, maar ook
comfortabele modellen waarmee je
een gat in de dag kunt fietsen. Onze
rit eindigt nooit. Wij blijven zoeken
naar de beste combinatie van licht
fietsen, slim design en robuuste
kwaliteit. Zodat Gazelle de fiets is
waarop je wilt fietsen. En waarop
je blijft fietsen.
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AWARDS
EN DE WINNAAR IS…
Bij Gazelle doen we er alles aan om de beste fietsen te maken. En dat blijft niet onopgemerkt.
Zo winnen onze fietsen regelmatig prijzen. Benieuwd of jouw fiets in de prijzen is gevallen?
Of ben je juist op zoek naar een winnaar? Bij ons ben jij aan het juiste adres.

CITYZEN C8+ HMB

CITYGO C3

AMI C8 HMB

2017

2017

TOURFIETSEN
TESTWINNAAR
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6 Ontdek gazelle-fietsen.be
en vind je winkel
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Bezoek gazelle-fietsen.be voor ons meest actuele
aanbod en vind hier een Gazelle-dealer bij jou in de
buurt.

Behind the scenes!

8 Gazelle e-bike wijzer

28

Gazelle heeft een ruim assortiment aan e-bikes. En
er zijn veel keuzes die je kunt maken. Om je hierbij
op weg te helpen, hebben we de verschillende
technische mogelijkheden op een rijtje gezet.

44 Fietsstad Antwerpen
Alles voor een goed leven is gelegen op
fietsafstand.

CityZen E-bike

Ultimate
Marco Polo

56 Gazelle Experience
Center

38

Ga langs bij de Gazelle-dealer of bij één van onze
Gazelle Experience Centers en maak een proefrit.

Gazelle spreekt voor zich...
Met onze handige iconen weet je in één oogopslag wat er
op jouw fiets zit. Handig, als je op zoek bent naar een fiets
die perfect bij jou past.
Follow us on:

EXTRA
POWERFUL
ENGINE
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BEHIND THE SCENES

Ontdek gazelle-fietsen.be
en vind je winkel
Het assortiment van Gazelle optimaliseren we continu en
ons meest actuele aanbod vind je altijd op www.gazelle-fietsen.be.
Daar vind je alles wat je nodig hebt om te blijven fietsen.

Het juiste adres
Jij gebruikt jouw fiets als geen ander.
Je gaat ermee naar het werk of juist
naar school, wellicht ben jij een heuse
recreatieve fietser. Wat je ook van plan
bent, Gazelle heeft een fiets voor jou.
Om de beste keuze te maken, heb je
het beste advies nodig. Daarvoor kun
je terecht bij de Gazelle-dealer, voor
vakkundig advies en service.
Ga naar www.gazelle-fietsen.be/
fietsenwinkel om een Gazelle-dealer bij
jou in de buurt te vinden. Zo weet jij zeker
dat je aan het juiste adres bent.
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ONTDEK GAZELLE

Er is meer…
Gazelle heeft een fiets voor iedereen.
Voor elk moment. Dat valt niet in
één brochure te vatten. Daarom
vind je niet al onze fietsen in deze
brochure. Ga voor het volledige
aanbod en de nieuwste modellen
naar www.gazelle-fietsen.be.
Daar vind je ook de meest actuele
acties, actuele prijzen en de
Gazelle-dealer bij jou om de hoek.
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Gazelle e-bike wijzer
Gazelle heeft een ruim assortiment aan e-bikes. En er zijn veel keuzes die
je kunt maken. Om je hierbij op weg te helpen, hebben we de verschillende
technische mogelijkheden van onze e-bikes op een rijtje gezet.

Newtonmeter en watt
Nm (newtonmeter)
Nm drukt de kracht van de motor uit.
Vergelijk het met pk’s. Hoe meer Nm,
hoe meer kracht de motor levert.

Waarom een Gazelle?

Wh (watturen)
De term watturen drukt de capaciteit
van de accu uit. Hoe hoger het aantal
watturen, hoe groter je actieradius.
Alle Gazelle’s worden
gemaakt in het Nederlandse
Gazelle Innovation &
Production Center.

Al 125 jaar maken
wij lichte, kwalitatief
hoogwaardige en
comfortabele fietsen.

Marktleider in
Nederland en
steeds populairder
over de grens.

Op een Gazelle-e-bike zitten slimme
sensoren die zorgen voor optimale
ondersteuning.

Wat is de ideale fiets voor jou?
Er is bij onze e-bikes veel
te kiezen. Wat misschien
wel het belangrijkste is bij
je zoektocht, is de vraag
waar je de fiets allemaal
voor gaat gebruiken.
Hieronder een viertal
vragen. Sta er eens bij stil.
Wat geldt voor jou?

Terrein
Fiets je overwegend
vlak of ook regelmatig
in heuvel- of bergachtig
terrein?

Rotatiesensor of
trapkrachtsensor?

Rotatiesensor
Een rotatiesensor geeft de
motor een seintje zodra de
fiets in beweging komt.
Minimale inspanning
Maximale ondersteuning

Afstand
Veel en ver fietsen
vraagt meer van je
dan af en toe een kort
stukje?

Gebruik
Woon-werk door weer
en wind? Af en toe een
boodschap? Lange
stukken fietsen of zelfs
op fietsvakantie?

Persoonlijk
Wil je de geruststelling
van veel vermogen? Of
de broodnodige steun
in de rug?
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Gewicht van
de fietser

De
bandenspanning

Bruggen, heuvels,
wind, etc.

Eco-, standaardof boost-stand

Hoe ver je kunt fietsen
met een accu en welke
accu je nodig hebt
wordt bepaald door
een aantal factoren.

Het vermogen
van de motor

Accukeuze
Trapkrachtsensor
Een trapkrachtsensor meet de kracht
op de pedalen. Hoe meer kracht jij zet,
hoe meer kracht de motor geeft.
Voelt natuurlijk aan
Ideaal voor heuvelachtig landschap

Plek van de accu
De plaats van de accu beïnvloedt
het rijgedrag. Test zelf wat je het
prettigste vindt.
Onder de bagagedrager
Makkelijk uitneembaar
In het frame
Mooi weggewerkt
Nauwelijks te zien
Goede rijeigenschappen door
optimale gewichtsverdeling

De e-bikes van Gazelle

Active Line

Performance Line

Active Line 2 (48 Nm)

Performance Line (63 Nm)

Shimano Steps (50 Nm)

De voorwielmotor
Geeft meer voorwaartse (trek)kracht
Is mooi weggewerkt
Is stil
Voel je niet als hij uit staat (vrijloop)

Panasonic (30 Nm)

Active Line 3 (40 Nm)

Platinum

Goud

Zilver

Brons

Platinum

Goud

Zilver

Brons

Platinum

Goud

Zilver

Active Line Plus 3 (50 Nm)

Brons

Beschikbare accu's

Typen motoren

Bij Gazelle kun je kiezen uit een
midden- of een voorwielmotor van
drie verschillende A-merken.

De middenmotor
Is krachtig/de sterkste motor
Heeft een optimale
gewichtsverdeling
Is stil (Active Line 3 en Plus 3)
Heeft weinig onderhoud nodig
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Urban.
Jouw dag
in de stad.
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MISS GRACE C7 HMB

HEAVYDUTYNL C7 HMB

12

De modieuze e-bike 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
• Moderne vormgeving
• Stabiele gewichtsverdeling
• Keuze uit 3 accu’s
UITVOERING 7 versnellingen Shimano Nexus met Magura
HS11 hydraulische remmen GEWICHT 26,9 (excl. accu)
KLEUR black of powder rose DAMES 49|54|59

Vind meer fietsen op gazelle-fietsen.be
Meer informatie over deze of andere fietsen? Kijk voor
het volledige assortiment en de nieuwste modellen op
onze website.

Wie zegt dat elektrische fietsen suf zijn heeft de
HeavyDutyNL C7 HMB nog niet gezien. Het moderne
design gecombineerd met de krachtige middenmotor
geeft iedereen het nakijken.
• Robuuste transportfiets
• Stabiele gewichtsverdeling
• Handige voordrager
• Moderne vormgeving
UITVOERING 7 versnellingen Shimano Nexus met Magura
HS11 hydraulische remmen GEWICHT 26,9 (excl. accu)
KLEUR black mat HEREN 49|54|59

Vind meer fietsen op gazelle-fietsen.be
Meer informatie over deze of andere fietsen? Kijk voor
het volledige assortiment en de nieuwste modellen op
onze website.
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BEHIND THE SCENES

24 uur CityGo
Het zal je vast wel opgevallen zijn, bij Gazelle maken we veel gebruik van sfeerbeelden van
onze fietsen. En dus willen we jou ook laten zien hoe die tot stand komen. We nemen je mee
‘behind the scenes’ tijdens de fotoshoot voor de CityGo. We gingen aan de slag met deze
ideale city bike in hartje Rotterdam, een perfecte en vooral sfeervolle locatie. Mensen met een
drukke levenstijl die de fiets dagelijks gebruiken om van A naar B te komen. Snel nog even
boodschappen halen, terugfietsen na een dag hard werken of richting het café voor die leuke
date. De CityGo staat altijd aan jouw zijde.

De fotograaf en
producer checke
n
belichting, locat
ie en apparatuur
.
Laat de shoot m
aar beginnen!

09.00 uur

09.30 uu

r

visagie
le zit al in de
Model Graciel
CityGo naar
scene. Op de
te
rs
ee
de
or
vo
de koffiebar.

10.15 uur

10.00 uur
Naast de fotograaf is
n
er ook een camerama
aanwezig.

Gazelle-expert Salih laat Gracielle
zien hoe ze het best op de fiets
kan zitten. Knijp bijvoorbeeld
niet in de remmen als er foto’s
worden gemaakt .

10.15 uur
14

BEHIND THE SCENES

t voor zijn meeting, midden
Model Jimmy is bijna te laa
optie, maar met de CityGo
in de stad. De auto is geen
komt hij toch op tijd.

11.30 uur

14.00 uur

17.00 uur

ur

19.00 u

Het resultaat!

Van het werk zo door
naar je date . Mocht
het
een latertje worden
,
dan maakt dat niet
s
uit , want in het donk
er
ben je goed zichtbaa
r
door de geïntegreerde
verlichting.

21.30 uur

Na een drukke dag mag
het eindresultaat er
wezen. De CityGo is
vast gelegd in de perfecte
omgeving. Een fiets
waarop je gezien mag
worden en die moeiteloos
past in een dynamisch
leven in de stad.
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CITYGO C3

16

De CityGo met robuuste frame is erop gebouwd om
alle krachten van de stad te kunnen weerstaan. Elke
dag brengt de CityGo je naar je werk, sportclub en alles
wat daar tussenin zit. Een laptop en boodschappen
neem je gemakkelijk mee op de stevige achterdrager
of in de mand die als accessoire gemonteerd kan
worden. De CityGo is een onverwoestbare fiets door zijn
geintegreerde verlichting en de twee sloten. De ultieme
urban commuter!

UITVOERING 3 versnellingen Shimano Nexus met
rollerbrakes GEWICHT 18,6 KLEUR black mat of jeans mat
DAMES 46|49|54|59 KLEUR black mat HEREN 49|54|59|64
Bijpassende fietsmand beschikbaar

• Verlichting is geïntegreerd in frame, voor optimale
bescherming
• Dubbel beveiligd tegen diefstal: naast ringslot ook een
kettingslot
• Koplamp en achterlicht werken op naafdynamo, geen
gedoe met batterijen!
• Berg het kettingslot eenvoudig op in de unieke case

Vind meer fietsen op gazelle-fietsen.be
Meer informatie over deze of andere fietsen? Kijk voor
het volledige assortiment en de nieuwste modellen op
onze website.
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ESPRIT C3
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De Esprit C3 combineert het beste van twee werelden.
Met moderne styling en trendy kleuren is dit een fiets
waarop je gezien mag worden. En hij is extreem praktisch,
licht van gewicht en ontworpen voor dagelijks gebruik.
• Onderhoudsarm door gesloten kettingkast
• Lichtgewicht aluminium frame
• Krasbestendige lak
• Ook verkrijgbaar met 7 versnellingen of terugtraprem
(Esprit C7 of Esprit C)
UITVOERING 3 versnellingen Shimano Nexus met
rollerbrakes GEWICHT 16,9 KLEUR black mat of legion
blue mat of mystery green mat of powder rose mat DAMES
46|49|54|59 KLEUR black mat of legion blue mat HEREN

49|54|59

Vind meer fietsen op gazelle-fietsen.be
Meer informatie over deze of andere fietsen? Kijk voor
het volledige assortiment en de nieuwste modellen op
onze website.

19

20

Commuter.
Sneller op jouw
bestemming.
21

CITYZEN SPEED 380

CITYZEN T10 HMB

22

Gebruiksgemak, design, kwaliteit en snelheid zijn
kenmerken van de speed pedelec: Cityzen Speed
Nuvinci. Stoere en robuuste uitstraling door de mooi
weggewerkte accu. De gemakkelijk te bedienen NuVinci
versnellingen maken snel fietsen nog makkelijker en
zorgen ervoor dat je altijd in de juiste versnelling fietst.
De Bosch middenmotor zorgt ervoor dat je snel en met
zo min mogelijk inspanning op je bestemming aan komt.
Altijd energie over na fietsen met de CityZen Speed
NuVinci.

UITVOERING NuVinci 380 met Magura MT4e
hydraulische schijfremmen GEWICHT 22.5 (excl.
accu) KLEUR eclipse black mat DAMES 49|53|57
KLEUR eclipse black mat HEREN 53|57|61
*) Er geldt vanaf 1 januari 2017 een helmplicht voor speed pedelecs
en een maximaal toegestane snelheid van 45 km/u.

• Uitneembare accu, weggewerkt in het frame
• Eenvoudig wisselen van versnelling met Nuvinci
naafversnelling
• Krachtige Bosch middenmotor waardoor je snel en vol
energie op je bestemming aankomt
• Topsnelheid tot wel 45 km/u. Helm dragen is verplicht

Vind meer fietsen op gazelle-fietsen.be
Meer informatie over deze of andere fietsen? Kijk voor
het volledige assortiment en de nieuwste modellen op
onze website.

Sportiviteit, kwaliteit en design zijn kenmerken van de
Cityzen T10 HMB. De mooi weggewerkte krachtige Bosch
accu geeft de fiets een stoere en robuuste uitstraling.
Dankzij de krachtige middenmotor is heuvelop nooit
een probleem en is geen bestemming te ver. Deze
commuter fiets is perfect voor woon werkverkeer en voor
recreatieve doeleinden. De vlotte en sportieve styling
maakt de Cityzen T10 Hmb een opvallende verschijning.

UITVOERING 10 versnellingen Shimano Deore

met Shimano BL-M315 hydraulische schijfremmen
GEWICHT 22 (excl. accu) KLEUR desert titanium grey
mat DAMES 46|49|53|57 KLEUR desert titanium grey
mat HEREN 53|57|61

• Bosch accu weggewerkt in het frame en uitneembaar
• Krachtige Shimano schijfremmen
• Sterke Bosch middenmotor voor nog meer kilometers
• Verende voorvork voor extra comfort

Vind meer fietsen op gazelle-fietsen.be
Meer informatie over deze of andere fietsen? Kijk voor
het volledige assortiment en de nieuwste modellen op
onze website.
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CITYZEN C8+ HMB

24

Design, kwaliteit en gebuiksgemak zijn kenmerken van
deze sportieve e-bike. De accu is mooi weggewerkt
in het frame waardoor de fiets een stoere en robuuste
uitstraling krijgt. Dankzij de extra krachtige en stille Bosch
middenmotor en krachtige accu is geen heuvel te hoog
of bestemming te ver. Ideale elektrische fiets voor zowel
commuters als recreatieve fietsers.

UITVOERING 8 versnellingen Shimano Nexus met

Shimano BL-M315 hydraulische schijfremmen
GEWICHT 22 (excl. accu) KLEUR black mat of tropical
blue DAMES 46|49|53|57|61 KLEUR black mat of
tropical blue HEREN 53|57|61

• Uitneembare accu mooi weggewerkt in het frame
• Krachtige Shimano schijfremmen
• Sterke Bosch middenmotor voor nog meer kilometers
• Ideale e-bike voor woon werkverkeer of een mooie
toertocht

Vind meer fietsen op gazelle-fietsen.be
Meer informatie over deze of andere fietsen? Kijk voor
het volledige assortiment en de nieuwste modellen op
onze website.
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ULTIMATE CX HMB

ULTIMATE T9 HMB
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Zeer luxe en hoogwaardige e-bike waarmee elke
fietstocht makkelijk wordt. Kwaliteit en gebruikersgemak
staan voorop. Weinig onderhoud aan de fiets door de
Gates beltdrive. Deze slimme fiets schakelt automatisch
waardoor je altijd in de juiste versnelling fietst.
• Automatisch schakelen met de Nuvinci naafversnelling
• Krachtige Bosch Performance Line middenmotor om
extra veel kilometers te rijden
• Hoogwaardige en luxe afmontage
• Onderhoudsarm door de Gates CDX Beltdrive
UITVOERING Nuvinci harmony N380 met Magura HS11
hydraulische remmen GEWICHT 21.9 (excl. accu) KLEUR
sienna mat DAMES 49|53|57

Vind meer fietsen op gazelle-fietsen.be
Meer informatie over deze of andere fietsen? Kijk voor
het volledige assortiment en de nieuwste modellen op
onze website.

Sportief fietsen wordt nóg leuker met deze elektrische
trekkingfiets. Het lichtgewicht aluminium frame fietst
soepel en maakt deze e-bike extra wendbaar. Dankzij
de hydraulische remmen en vele versnellingen
behoud je optimale controle. Zo geniet je onder alle
omstandigheden van de krachtige Bosch Active Line Plus
middenmotor.
• Tot 180 kilometer op één laadbeurt
• Shimano derailleur met 9 versnellingen
• Snel en krachtig remmen dankzij Magura HS 11 Remmen
• Bosch Intuvia middendisplay
UITVOERING 9 versnellingen Shimano Deore met
hydraulische Magura HS11 remmen GEWICHT 21,9 (excl.
accu) KLEUR black mat / white grey mat DAMES 49|53|57
KLEUR black mat / white grey mat HEREN 53|57|61

Vind meer fietsen op gazelle-fietsen.be
Meer informatie over deze of andere fietsen? Kijk voor
het volledige assortiment en de nieuwste modellen op
onze website.
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CITYZEN

Extra plussen voor
de CityZen
Met gepaste trots presenteren we je de nieuwe Gazelle CityZen-serie, de
ideale commuter voor jouw dagelijkse rit naar je werk. Onze ingenieurs
hebben een schitterende e-bike weten neer te zetten, met innoverende
technieken. We zetten voor jou de zes belangrijkste zaken op een rij.

Meer comfort

Extra brede banden en ergonomisch gevormde
handvatten en zadel zijn toegevoegd om
meer comfort te bieden. Dat geeft rust in het lijf
waardoor je moeiteloos flinke afstanden kunt
afleggen. Mede dankzij het stijve frame is de
CityZen ook een zeer robuust model.

Take a brake

De CityZen kan een flinke snelheid bereiken om te
zorgen dat je op tijd stil staat, is er voor de krachtige
schijfremmen van Shimano aan de voor- en achterzijde gekozen, waarmee je soepel en snel tot
stilstand komt.

Lichtgewicht

Onder meer door een aluminium frame
is de CityZen een zeer lichte e-bike. In
combinatie met de trapondersteuning fiets
je dan ook moeiteloos flinke afstanden.
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CITYZEN

Subliem en modern

Door de geïntegreerde accu in het
frame zijn onze designers de uitdaging
aangegaan om een compleet nieuw
concept te ontwerpen. Dat lukte
subliem, waardoor de CityZen zeer
stijlvol en modern oogt.

Stijl ontmoet techniek

De accu van de nieuwe CityZen is in het frame verwerkt.
Op die manier heb je nauwelijks in de gaten dat je met een
e-bike op pad bent. Ondanks de integratie van de accu is
deze ook gewoon uitneembaar, wat handig kan zijn bij het
vervoeren van de CityZen op een fietsendrager.

Kies je stand

De Bosch motor biedt vier verschillende
standen voor de trapondersteuning: eco,
tour, sport en turbo. Op het fraaie LCD
Intuvia-scherm vind je al deze informatie
terug, zodat je precies weet hoe lang je
nog kunt genieten van de elektrische
ondersteuning.

De CityZen e-bike is
verkrijgbaar in verschillende
uitvoeringen.
Kijk op gazelle-ﬁetsen.be
voor meer informatie.
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CHAMONIX T10 HMB

30

Razend snel van start en sprintend een heuveltje op. Dat
kan gemakkelijk op de Chamonix T10 HMB met maar liefst
10 versnelling. Zo vind je altijd de juiste versnelling en de
Bosch middenmotor biedt optimale ondersteuning onder
alle omstandigheden.
• Sportief fietsen op heuvelachtig terrein
• Verende voorvork
• Optimaal zicht met de krachtige AXA koplamp 50 lux
• Tot 145 kilometer elektrisch fietsen
UITVOERING 10 versnellingen Shimano Deore met Magura
HS11 hydraulische remmen GEWICHT 21,6 (excl. accu)
KLEUR black mat DAMES 46|49|53|57 KLEUR black mat
HEREN 53|57|61

Vind meer fietsen op gazelle-fietsen.be
Meer informatie over deze of andere fietsen? Kijk voor
het volledige assortiment en de nieuwste modellen op
onze website.
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Leisure.
Genieten van
de mooiste
plekken.
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ORANGE C330 HMS

34

Zeer geruisloos fietsen door de onderhoudsarme,
innovatieve beltdrive. Je fietst altijd in de perfecte
versnelling door de Nuvinci N330 achternaaf die traploos
te verstellen is. Perfecte ondersteuning met de Shimano
Steps middenmotor.

UITVOERING NuVinci N330 Manual traploos

versnellingssysteem met Magura HS11 hydraulische
remmen GEWICHT 22,6 (excl. accu) KLEUR desert
titanium grey mat DAMES 49|53|57 KLEUR desert
titanium grey mat HEREN 53|57|61

• Geruisloze en onderhoudsarme Gates CDX beltdrive
• Altijd in de perfecte versnelling met de NuVinci
versnellingsnaaf
• Perfecte elektrische ondersteuning met Shimano Steps
middenmotor
• Verlichting met extra krachtige lichtbundel voor nog
meer zichtbaarheid

Vind meer fietsen op gazelle-fietsen.be
Meer informatie over deze of andere fietsen? Kijk voor
het volledige assortiment en de nieuwste modellen op
onze website.
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ORANGE C7+ HMB

ARROYO C7+ HMB

36

De krachtige Bosch middenmotor biedt bij heuvelachtig
terrein optimale ondersteuning. Voel de wind door je
haren en ga lekker toeren. Optimaal genieten!
• Frame met optimale stabiliteit
• Krachtige motor
• Snel en krachtig remmen dankzij Magura
• Verende zadelpen en voorvork
UITVOERING 7 versnellingen Shimano Nexus met Magura
HS11 hydraulische remmen GEWICHT 23,4 (excl. accu)
KLEUR black mat / sienna mat of industry grey of jeans of
sienna mat / silver sand mat DAMES 46|49|53|57|61 KLEUR
black mat / sienna mat HEREN 53|57|61|65
* Dames 46, 61 zijn alleen beschikbaar in black mat en jeans.

Vind meer fietsen op gazelle-fietsen.be
Meer informatie over deze of andere fietsen? Kijk voor
het volledige assortiment en de nieuwste modellen op
onze website.

Je beweegt zorgeloos over de weg op de Arroyo
C7+ HMB. Dankzij het comfortabele frame en de extra
krachtige en zeer stille Bosch middenmotor is geen terrein
onbegaanbaar. Heuvelop of in de stad. De Arroyo C7+ HMB
kan het alles aan.
• Snel en krachtig remmen dankzij Magura
• Frame met optimale stabiliteit
• Brede banden voor optimaal comfort
• Extra krachtige en zeer stille Bosch middenmotor
UITVOERING 7 versnellingen Shimano Nexus met Magura
HS11 hydraulische remmen GEWICHT 23,2 (excl. accu)
KLEUR black mat DAMES 46|49|53|57

Vind meer fietsen op gazelle-fietsen.be
Meer informatie over deze of andere fietsen? Kijk voor
het volledige assortiment en de nieuwste modellen op
onze website.
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ULTIMATE MARCO POLO

Ontdek de wereld
Wil jij de mooiste plekken op onze aardbol zien? En vind je het niet erg om
stevig door te trappen? Dan is Gazelle’s Ultimate Marco Polo de perfecte
metgezel voor jou. Deze volledig nieuwe fiets geeft je de mogelijkheid om de
wereld te ontdekken. Wij geven alvast zeven inspiratietips om de Ultimate
Marco Polo op prachtige locaties te gebruiken.

1. LF1 Noordzeeroute Nederland

Nederland is een fietsland bij
uitstek, met prachtige gebieden om
te ontdekken. Eén van de mooiste
routes ligt aan de kust, en wel de
LF1 Noordzeeroute. Met uitzicht
op waddeneiland Texel vertrek je
vanuit Den Helder naar het zuiden.
Eindbestemming is Sluis in de
provincie Zeeland. Tijdens deze
330 kilometer lange fietstocht kom
je terecht in prachtige badplaatsen
en pittoreske vissersdorpjes. En je
gaat imposante deltawerken zien,
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2. Columbia Icefields
Parkway - Canada

waaronder de Oosterscheldekering
die in totaal negen kilometer lang
is. De route kan voortgezet worden
richting België en Frankrijk, maar trekt
dan meer richting de binnenlanden.

Geniet van waanzinnige vergezichten
als je de Gazelle Marco Polo even
op zijn dubbele en extra stevige
standaard zet. Neem de tijd om
deze route door de Canadese
Rocky Mountains te rijden, want je
gaat zeker te weten met regelmaat
stoppen om een foto te maken van
prachtige rivieren, bergmeren en
gletsjers. Wees goed voorbereid op
twee stevige klimmen die je naar een
hoogte van 2.100 meter brengen. Het
kost je wat energie, maar levert dus

ULTIMATE MARCO POLO
ook de mooiste plaatjes op. De route
ligt ten noordoosten van Vancouver
en start in Jasper. Daarna zak je 232
kilometer af richting Banff.

3. Shimanami Kaido - Japan

Een snelweg die je langs
verschillende Japanse eilanden
voert. De Shimanami Kaido brengt
je van Imabari naar Onomichi. De
route is niet al te lang, maar het is
de moeite waard om op de eilanden
extra omlopen mee te pikken.
Zo kom je bijvoorbeeld terecht
op Ikuchijima Island, dat bekend
staat om haar citroenen. Culinair
hoogtepunt, de lemon cake. Tijdens
het afleggen van de Shimanami
Kaido fiets je ook letterlijk boven de
zee als je op de Kurushima Kaikyobrug terechtkomt, de langste brug
die je deze reis tegen gaat komen.
Naast de snelweg ligt een apart
aangelegd fietspad met een
lengte van vier kilometer.

4. L
 a route des Grandes
Alpes - Frankrijk

de hoofdstad van Tadzjikistan, naar
Osh in Kirgizië. Deze reis trakteert je
op ongelooflijke vergezichten, maar
verwacht wel een pittige uitdaging.
Door de hoogte is het wat lastiger
fietsen en je komt ook off-road
stukken tegen. Voor de Gazelle
Ultimate Marco Polo is dat overigens
een peulenschil, te danken aan de
gripvolle Schwalbe Marathon Monidal
banden. Wees ook voorbereid op
zeer vriendelijke ‘locals’. Voor je
het weet fiets je geen meter, omdat
je continu thee met ze aan het
drinken bent.

6. Lôn Las Cymru - Wales

Plaatsnamen in Wales zijn altijd lastig
uit te spreken, dus het is maar goed
dat de Lôn Las Cymru ook bekend
staat als route 8. De tocht van 257
mijl (oftewel 413 kilometer) is volledig
uitgestippeld met borden en brengt
je van Cardiff naar Holyhead of vice
versa. Onderweg slinger je door
prachtige nationale parken zoals
Brecon Beacons en Snowdonia.

Er zitten stevige klimmetjes in
deze route, maar dat moet geen
problemen opleveren dankzij de
Shimano XT-groep die de Gazelle
Marco Polo rijk is.

7. L
 ofoten - Noorwegen

In het noorden van Noorwegen
ligt een eilandengroep, genaamd
Lofoten. Aan de woeste Noorse zee
is het fantastisch mooi fietsen, waarbij
je te maken krijgt met de ongekende
schoonheid die moeder natuur ons
heeft geschonken. In de zomer gaat
de zon daar niet onder en is het dus
mogelijk om de eilanden volledig uit
te kammen. Met Hurtigruten vaar je
vanuit Bodø naar Svolvaer. Vanuit die
plaats fiets je alsmaar naar beneden
en eindig je uiteindelijk in Å. Een trip
die je nooit meer gaat vergeten.

Klimgeiten gaan genieten van deze
684 kilometer lange route. Startend
vanaf het Meer van Genève schiet
je dwars door de Franse Alpen om
uiteindelijk aan de Côte d’Azur bij
Nice uit te komen. Onderweg ga
je zestien passen over, waaronder
de Col de L’Iseran. Het is met 2.770
meter de hoogste verharde bergpas
die je in Europa kunt vinden. Zet de
Marco Polo maar gauw in het lichtste
verzet als je deze tocht aandurft,
want zwaar ga je het krijgen als
je de Alpen wilt bedwingen.

5. P
 amir Highway –
Tadzjikistan

Officieel wordt de ‘snelweg’
met M-41 aangegeven,
maar iedereen kent hem
beter als de Pamir Highway.
De route brengt je van Dushanbe,
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ULTIMATE MARCO POLO
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“Naar Compostella fietsen of dwars door Nederland?
Met de Ultimate Marco Polo kun je alles aan. Duurzaam
en betrouwbaar door de XT afmontage en Magura HS 22
remmen. De stevige Tubus voor- en achterdrager maken
bagage meenemen heel gemakkelijk! Fiets draagt de
wereldkaart letterlijk met zich mee op de spatborden.
De geweldigerijeigenschappen maken de Ultimate Marco
Polo tot parel van elke vakantiefietser.”

UITVOERING 30 versnellingen Shimano XT met

Hydraulische velgremmen en Shimano LX naafdynamo

GEWICHT 17.5 KLEUR desert titanium grey DAMES 49|53|57
KLEUR desert titanium grey HEREN 53|57|61

• Stevige voor- en achterdrager van Tubus voor al je
bagage
• Ultimate waardige XT afmontage
• 47 mm Schwalbe Marathon Mondial banden
• Ergonomische Ergon GP 3 handvatten voor nog meer
fietsplezier

Vind meer fietsen op gazelle-fietsen.be
Meer informatie over deze of andere fietsen? Kijk voor
het volledige assortiment en de nieuwste modellen op
onze website.
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VENTO C7 HMB
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De ideale sportieve metgezel voor elektrisch fietsen.
Met deze complete e-bike geniet je ongestoord van jouw
fietstocht. Of het nu heuvelop of op vlak terrein is, de
Bosch middenmotor zorgt ervoor dat de e-bike geschikt
is voor elke fietser.
• Sportief gestyled, ultiem comfort
• Krachtige Magura HS11 remmen
• Bosch middenmotor met Purion zijdisplay
• Brede banden voor optimaal comfort
UITVOERING 7 versnellingen Shimano Nexus met Magura
HS11 hydraulische remmen GEWICHT 22,4 (excl. accu)
KLEUR air blue mat of black mat DAMES 46|49|53|57 KLEUR
black mat of tropical blue mat HEREN 53|57|61
* Dames 46 is alleen beschikbaar in black mat.

Vind meer fietsen op gazelle-fietsen.be
Meer informatie over deze of andere fietsen? Kijk voor
het volledige assortiment en de nieuwste modellen op
onze website.
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CITYTRIP
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CITYTRIP

Op de fiets door
Antwerpen
De op een na grootste stad van België en waarschijnlijk de meest coole stad
van België is Antwerpen. De ligging aan de Schelde maakte de stad in de 15e
en 16e eeuw tot een van de belangrijkste handelssteden van Europa. Vandaag
telt de bruisende stad ruim een half miljoen inwoners, en vind je er een mix van
een dynamische fashion - en entertainment scene in combinatie met historische
straten gevuld met cafés, talloze markten en een prachtige architectuur.

Fietsstad

Antwerpen is een stad die vraagt
om ontdekt te worden, er is veel te
beleven en de stad is constant in
beweging. De afgelopen jaren heeft
de stad zich ontpopt tot een echte
fietsstad met een zeer aangename
fietscultuur. 85% van de inwoners
bezit een fiets en met meer dan 700
km aan fietspaden is de stad goed
te bereiken met de fiets. Ook het
gebruik van de Velo in de binnenstad
neemt ieder jaar toe, in 2016 werden
er meer dan 3 miljoen ritten gemaakt.
Het stadsbestuur investeert ieder
jaar aanzienlijk in het verbeteren
van de infrastructuur en veiligheid
en stimuleert fietsgebruik met
verschillende initiatieven zoals park
& bike, bike & carpool, fietsscholen
en deelfietsen en dat is te zien.
Fietsstallingen nemen exponentieel
toe, fietspaden zijn druk bezet, en de
dertig zones zijn verviervoudigd.

Fietscultuur

Vanuit de buitenwijken is de stad
goed te bereiken en binnen de
stedelijke omgeving is alles voor een
goed leven gelegen op fietsafstand.
Antwerpen heeft een vibrerende

fashion cultuur, shoppen doe je in
het populaire winkelgebied de Meir,
waar de grote namen gevestigd
zijn, vervolg je weg naar de minder
bekende wijken zoals t’ Zuid, het
‘Shoreditsch’ van Antwerpen of ’t
Eilandje, een opkomende wijk waar
nieuwe hippe eettentjes en cafés als
paddenstoelen uit de grond schieten
en waar onlangs het MAS geopend
is. En eenmaal op het eilandje
aangekomen vergeet dan het Saint
Tropez aan de Schelde te bezoeken;
de Bocadero.

Alles voor een goed
leven is gelegen op
fietsafstand
Een bezoek aan het centrum is niet
compleet zonder een marktbezoek;
de bekende vogelenmarkt, de
vrijdagmarkt, de vreemdelingenmarkt,
het zijn allemaal begrippen. Zet de
fiets in een van de vele fietsparkings
en geniet van de gezelligheid, drink
een typisch Antwerps bolleke bij een
van de vele terrassen op de grote
markt terwijl je een keuze maakt uit
een van de vele restaurants.

Fietscomfort

In Antwerpen mag men gezien
worden en wat je bestemming ook
wordt, je wilt arriveren in stijl.
De Ami is hiervoor de perfect keuze.
Het frame ontwerp zorgt voor
een elegante zithouding en het
moderne design draagt bij aan jouw
persoonlijke stijl. Lange afstanden
worden korter dankzij de krachtige
motor en grote actie radius van
de accu. Je arriveert energiek op
je bestemming want je fietst met
minimale inspanning in de ideale
zithouding, terwijl de ergonomische
features en geometrie van het frame
zorgen voor ultiem rijcomfort.

Fietsplezier

En of je nu toerist voor een dag
bent, heerlijk gaat winkelen, je
vrienden ontmoet voor een lunch,
boodschappen op de markt gaat
doen of dat alles tegelijk, met de Ami
ben je niet alleen het snelst, je hebt
direct je dagelijks portie beweging
gehad en hoeft je geen zorgen
meer te maken de eeuwige files en
parkeer ellende in de binnenstad.
Een comfortabele fiets is een grote
toevoeging aan het fietsplezier.
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AMI C8 HMS
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De Ami is als de goede vriend: staat altijd voor je klaar.
Op deze alleskunner voel jij je zeker en veilig op de weg.
Tijd om weer samen op avontuur te gaan!
• Veilig
• Stabiel
• Optimaal comfort
• Shimano STEPS systeem
UITVOERING 8 versnellingen Shimano Nexus met Magura
HS11 hydraulische remmen GEWICHT 24 (excl. accu) KLEUR
jeans of meteor grey mat UNISEX 45|51|57

Vind meer fietsen op gazelle-fietsen.be
Meer informatie over deze of andere fietsen? Kijk voor
het volledige assortiment en de nieuwste modellen op
onze website.
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Our product Families
The Top CONTACT family
The CONTACT Plus family
The CONTACT family
The RIDE family

NONSTOP Mobility!
Whatever the road.
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Attached to your product
Our decals styles the Gazelle bikes.
Your own logo or company name
stick in the same quality
with our bicycle transfers.

Dieselstraat 15,
Tel: +31 38 3372300
Postbus 367, 8260 AJ Fax: +31 38 3314692
Kampen, Nederland
Email: verkoop@doublepress.nl

www.doublepress.nl

WE MOVE PEOPLE BETTER
with our stepless and automatic shifting solutions

Visit
nuvincicycling.com
to find your closest
dealer and organize a
test ride.

NuVinci Optimized™ bicycles make cycling easier, more fun, safer and healthier. This means concentrating less on changing
gears and more on what’s important, for example: traffic, road hazards, passengers, and just the beauty of your surroundings.
Just twist the controller slightly on the handlebar and the gear ratio is changed to any ratio within its range, making your
pedaling harder or easier. Or let the system shift automatically, based on your preset cadence.
© 2017 Fallbrook Intellectual Property Company LLC. NuVinci® and its logo are registered trademarks and NuVinci Optimized, Nfinity™, Harmony™, Harmony H|Sync™, together with their logos
and elements, are unregistered trademarks, in each case of Fallbrook Intellectual Property Company LLC, used under license. All rights reserved.
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GAZELLE & SHIMANO
PARTNERS IN INNOVATIVE
CYCLING PLEASURE

AUTOMATIC
SHIFTING

SHIMANO STEPS CITY - THE INTELLIGENT,
SILENT AND EASY TO USE E-BIKE SYSTEM

FOR A SMOOTHER
RIDING
EXPERIENCE

FEATURES SHIMANO STEPS:
• High quality battery pack
• Ergonomic control switch
• Compact, lightweight drive unit
• Built in charging port
• Fully automatic shifting
• Easy-to-read display

Energize your lifestyle
shimano-steps.com

52SHIMANO STEPS Gazelle 190x255 EN.indd
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STINGRAY
STYLISH NEW COLOURS AND
UNRIVALLED PERFORMANCE FOR YOUR RIDE
Tyre: 700C x 28-40 | Colours: blazing red · ocean blue · grey · lime green
Automatic stay release safety system in the front | Exceptional durability due to aluminium core inside the profile

AZ_STINGRAY_LIME_GREEN_image_gazelle.indd 1
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GRIP + RELIABILITY + COMFORT

1

2

1. ENERGIZER PLUS. Specially made for E-bikes.
2. ENERGIZER PLUS TOUR. Just like the Energizer Plus, but with a robust trekking tread.
The high quality compound and GreenGuard puncture protection offers reliability and low rolling resistance
but above all very good grip - even in fast cornering. Certified for use on faster E-bikes, up to 50 km/h.
Anz_Energizer_190x125.5_NL GAZELLE2017_EN2.indd 1

Find out more at
www.selleroyal.com
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YOURPLUS

TM

ONE KEY FOR
EVERYTHING
The YourPlusTM system is the convenient
one-key-fits-all solution for your bike.
With this system, you can now lock and unlock
different locks with an ABUS Plus cylinder on
one or more bikes using just one key. The ideal
solution for e-bike owners and families with
multiple bikes!

Advantages:
+ Exceptionally easy to use –
only one key for multiple
locks
+ Option to make key copies
+ Same locking mechanism,
even for existing products
+ Bulky bunches of keys are
a thing of the past
+ Numerous lock options
available
+ Made in Germany

abus.com/yourplus

YourPlus_AZ_190x125_EN_RZ.indd 2
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Vind meer
fietsen op
gazelle-fietsen.be.
Gazelle maakt fietsen waar je
op wil blijven fietsen. Voor altijd
en iedereen. Dat valt niet in één
brochure te vatten. Ga voor het
volledige assortiment, de dealerlocator, Limited Editions en de
nieuwste modellen naar
www.gazelle-fietsen.be.

Fiets een stukje!
Bekijk ze. Voel ze. Ervaar ze.
Ga langs bij de Gazelle-dealer of bij één van onze
Gazelle Experience Centers en maak een proefrit.
Zo kan je zelf ontdekken welke Gazelle bij jou past.
Ga naar www.gazelle-fietsen.be/fietsenwinkel
voor jouw dichtstbijzijnde Gazelle-dealer en
openingstijden.

Of bezoek één van onze Gazelle Experience Centers,
in Amersfoort, Waalwijk (alleen e-bikes) of Groningen
(alleen e-bikes). Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag:
09:00 - 17:00 uur en zaterdag: 10:00 - 17:00 uur.
Kijk voor bijzondere openingstijden en koopzondagen
op www.gazelle-fietsen.be/experience-center.

Groningen

E-bike Experience Center Groningen
Helsingborgweg 2
9723 HN Groningen
Telefoon: 06-12501341
Experience Center Amersfoort
Nijkerkerstraat 17
3821 CD Amersfoort
Telefoon: 033-2533570
E-bike Experience Center Waalwijk
Havenweg 23
5145 NJ Waalwijk
Telefoon: 06-30473130

www.gazelle-fietsen.be
Wil je meer informatie, kijk dan op onze website www.gazelle.nl.
Tussentijdse wijzigingen in specificaties, teksten en afbeeldingen,
evenals zet- en drukfouten, voorbehouden. Uitgave en copyright®:
Koninklijke Gazelle N.V., Dieren.

Amersfoort

Waalwijk

