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52  Snup en tur! 
Tag hen til en lokal Gazelle forhandler, 
og få en prøvetur.

Gazelle siger sig selv...
De praktiske ikoner giver dig straks overblik over, hvad den 
cykel, du er interesseret i, byder på. Det gør det nemt at 
finde den cykel, der passer perfekt til dig.

Follow us on: 

Indhold 

4  Ride like the Dutch
Gazelle er den originale cykel og cykler som 
ingen anden. Desuden er Gazelle indbegrebet 
af hollændernes ønske om at møde verden og 
menneskerne i den. Derfor er Royal Dutch Gazelle 
den originale cykel med ægte hollandsk cykelånd. 

Bag kulisserne

Ultimate 
Marco Polo

14

32

CityZen elcykel

20 8  Guide til Gazelle elcykler
Gazelle har et stort sortiment af elcykler i mange 
udstyrsvarianter. Vi har lavet en lille guide, der giver 
dig et hurtigt overblik over de forskellige tekniske 
udstyr og funktioner.

40  Antwerpen, en
cykelvenlig by

Alt hvad en by kan byde på – direkte inden for 
cykelafstand.

EXTRA 
POWERFUL 

ENGINE
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Ride like the Dutch

Når det gælder udviklingen af den hollandske 
cykel, har vi hos Royal Dutch Gazelle ikke blot 
været med, vi har ligget i spidsen. Gazelle har 
fremstillet behagelige, sikre og veldesignede 
cykler og elcykler i mere end 125 år. Det gør 
Royal Dutch Gazelle til den eneste ægte 
hollandske cykel. Dengang, nu og altid. 

Så hvis du virkelig ønsker at opleve essensen 
i “Ride like the Dutch”, at ringe med klokken, 
cykle i hverdagstøj, transportere hvad som helst 
fra købmandsvarer til børn og bruge elkraft, så 
stejle bakker føles lige så flade som Holland, så 
er en cykel fra Royal Dutch Gazelle den rigtige 
cykel for dig!

“Ride like the Dutch” er en ny måde at cykle på: i en opret og behagelig stilling 
uden belastning af ryggen. “Ride like the Dutch” repræsenterer også en åben 

holdning til verden omkring dig og de mennesker, du møder.  Så det handler ikke 
kun om komfort, men også om attitude. Og hvem er bedre til at lære dig at cykle 

lige som hollænderne end det førende hollandske cykelmærke? 

Tyskland

#Howweride
#Gazellebikes

Du kan tage 
teten i trafi kken
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Denmark

Du kan cykle 
i dit normale tøj.

Du kan cykle 
ubesværet uden at 
få sved på panden.

Du kan cykle 
ubesværet med 

fuldt læs.

Frankrig

England
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Arven
I løbet af 125 år er Gazelle vokset fra en lille virksomhed 

med to medarbejdere, som solgte tre cykler, til det største 
cykelmærke i Holland, som sælger mere end 275.000 cykler 
om året. Cyklerne samles stadig på den oprindelige Gazelle-

fabrik i Dieren i Holland. I 1992 fik Gazelle tildelt hæderstitlen 
Royal af Prinsesse Margriet.  

Nyudvikling
Hos Gazelle producerer vi fantastiske cykler i høj kvalitet, der er så lette og 
komfortable som muligt. Vores mission er at gøre cykling sjov og let for alle. 
Derfor bliver vi ved med at skubbe grænserne for smart hollandsk design og 
tekniske innovationer. Hollænderne er nok de mest kritiske kunder, når det 
gælder cykler, så vi har tillid til, at vores cykler lever op til kravene fra cyklister 
over hele verden.
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Ekstra fordele 
ved CityZen

Vi er stolte over at kunne præsentere den nye Gazelle CityZen-serien, 
den ideelle pendlercykel til din daglige tur til arbejde. Vores teknikere 
har skabt en fantastisk elcykel med innovative teknologier. Vi nævner 
de seks enestående egenskaber for dig.

CITYZEN

 Brug bremsen
CityZen kan nå op på høje hastigheder, så for at 
sikre, at du kan stoppe i tide, er cyklen udstyret med 
effektive Shimano skivebremser på både forhjulet og 
baghjulet. Det sørger for, at du kan foretage en blød 
og hurtig opbremsning.

 Bedre komfort
Ekstrabrede dæk og ergonomisk udformede 
håndtag og sadel giver øget komfort. Det gør 
kroppen mere afslappet, så du kan tilbagelægge 
større afstande uden besvær. CityZen er også en 
meget robust model takket være bl.a. det stive stel.

 Vores fjervægter
CityZen er en meget let elcykel takket 
være bl.a. et aluminiumstel. Sammen med 
trædeassistancen betyder det, at du kan 
tilbagelægge store afstande.
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CITYZEN

 Stil og teknologi
Batteriet på den nye CityZen er integreret i stellet. Det 
betyder, at det er næsten umuligt at se, at du kører på 
en elcykel. Selvom batteriet er integreret, er det stadig 
nemt at tage det af, hvilket kan være praktisk, når CityZen 
transporteres på en cykelholder.

CityZen e-bike vil snart 
være tilgængelig. 
Se på gazellecykler.dk, 
hvis du vil vide mere.

 Suveræn og moderne
Ved at integrere batteriet i stellet er 
det lykkedes vores designere at løse 
udfordringen med at skabe et helt 
nyt koncept. Det gik som en drøm, og 
resultatet er, at CityZen har et rigtig 
stilfuldt og moderne udseende.

 Vælg din indstilling
Bosch-motoren har fire forskellige 
indstillinger for trædeassistance: eco, 
tour, sport og turbo. Du kan se alle disse 
oplysninger på den smarte Intuvia LCD-
skærm, så du ved nøjagtigt, hvor længe 
du kan blive ved med at nyde den 
elektriske trædeassistance.

9

diekerr
Markering
verwijderen 



Alle Gazelle cykler 
bliver bygget i Gazelles 
hollandske Innovation 
& Production Centre.

Vi har bygget lette 
og komfortable 
kvalitetscykler

i 125 år.

Vi er førende i Holland, 
og Gazelle vinder stadigt 

større udbredelse i 
andre lande.

Gazelle har et stort sortiment af elcykler i mange udstyrsvarianter. Vi har 
lavet en lille guide, der giver dig et hurtigt overblik over de forskellige 
tekniske udstyr og funktioner på vores elcykler.

En Gazelle elcykel har smarte 
sensorer, som giver dig optimal 
trædeassistance på cyklen.

Rotationssensor
En rotationssensor sender et 
signal til motoren, så snart cyklen 
er i bevægelse.

   Minimal pedalkraft
   Maksimal trædeassistance

Pedalkraftsensor
En pedalkraftsensor måler, hvor 
hårdt du træder i pedalerne. 
Jo hårdere du træder, desto mere 
trædeassistance yder motoren.

   Føles helt naturligt
   Ideelt til cykling i bakker

Hvilken cykel passer bedst til dig? 

Hvorfor en Gazelle?

Rotationssensor eller 
pedalkraftsensor?

Valg af batteri

Guide til Gazelle elcykler
Nm (Newtonmeter) 
Motore� ekt oplyses i Nm. Ligesom 
hk (hestekræfter) betyder højere 
Nm større motorkraft.

Wh (watt-timer)
Batterikapacitet oplyses i watt-timer. 
Jo højere watt-timetal, desto længere 
cykelrækkevidde.

Nm og watt

Hvor langt du kan 
cykle på en opladning, 
og hvilket batteri du 
har brug for, a� ænger 
af forskellige faktorer.

Vores elcykler giver dig 
masser af valgmuligheder. 
Det vigtigste, når du skal 
vælge en ny cykel, er nok, 
hvad du vil bruge den til. 
Her er 4 spørgsmål, 
du kan stille dig selv. 
Hvad bruger/vil du 
bruge en cykel til? 

Vejtype
Cykler du typisk/mest 
på fl ade eller bakkede 
veje?

 Cykelafstand
Cykler du langt og ofte 
frem for korte ture en 
gang imellem?

Anvendelse 
Pendler du til arbejde i 
al slags vejr? Bruger du 
cykel til ærinder af og 
til? Cykler du langture 
eller tager måske på 
cykelferie?

Individuelt 
Vil du helst have stor 
motorkraft? Eller et 
tiltrængt ekstra skub 
på cyklen?
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Centermotor
  Høj e� ekt/den stærkeste motor
  Optimal vægtfordeling
  Som at cykle på en almindelig 
cykel

  Minimal vedligeholdelse

Motor i forhjulet
  Yderst lydsvag
  Større trækkraft
  Diskret skjult
  Mærkes ikke, når motoren 
er slået fra (frihjul)

Placeringen af batteriet påvirker 
cyklens køreegenskaber. Få 
prøveture på cyklerne, og fi nd 
ud af, hvad der passer dig bedst.

Under bagagebæreren
    Nemt at tage ud

I stellet
   Diskret skjult
   Stort set usynligt

Batteriets placering

Gazelle har elcykler med 
centermotor eller motor i forhjulet
fra 3 førende topmærker.

Gazelle elcykler

Active line
Active Line 2 (48 Nm)

Active Line 3 (40 Nm)

Active Line Plus 3 (50 Nm)

Performance line
Performance Line (63 Nm) Shimano Steps (50 Nm) Panasonic (30 Nm) 
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Mere information?
Se på www.gazellecykler.dk
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Bycykler. 
Din dag 

i byen. 
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  MISS GRACE C7 HMB  

  HEAVYDUTYNL C7 HMB  
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  Den moderigtige el-cykel, du gerne vil ses på, er nu 
blevet endnu bedre. Centermotoren gør den nye Miss 
Grace endnu mere stabil og stærk. På denne cykel 
overstråler du alle i byen, op ad bakke eller på vej til 
arbejde.  

•   Robust transportcykel   
• Moderne design   
• Stabil vægtfordeling   
• Valgmulighed mellem 3 batterier  

    SPECIFIKATIONER   7 gear Shimano Nexus med Magura 
HS11 hydrauliske bremser   KG   26,9 (uden batteri)   FARVE 
  black eller powder rose   DAME   49|54|59    

       

  Mere information om denne cykel? 
Se på www.gazellecykler.dk  

  Mere information om denne cykel? 
Se på www.gazellecykler.dk  

  Dem, der synes, at el-cykler ser kedelige ud, har ikke 
set HeavyDutyNL C7 HMB endnu. Det moderne design 
kombineret med en stærk centermotor gør, at du 
overstråler alle.  

•   Robust transportcykel   
• Stabil vægtfordeling   
• Praktisk bagagebærer foran   
• Moderne design  

    SPECIFIKATIONER   7 gear Shimano Nexus med Magura 
HS11 hydrauliske bremser   KG   26,9 (uden batteri)   FARVE 
  black mat   HERRE   49|54|59    
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10:00

24-timers CityGo
Det kan ikke have forbigået din opmærksomhed, at vi benytter os meget af 

baggrundsbilleder hos Gazelle. Derfor vil vi godt vise dig, hvordan de bliver til. Vi tager 
dig med bag kulisserne til fotooptagelsen til CityGo. Vi begyndte at arbejde på denne 

ideelle bycykel i hjertet af Rotterdam, som er den perfekte placering og ikke mindst fuld af 
atmosfære. Folk, som har en travl hverdag og bruger cyklen dagligt til at komme fra A til B. 
Smutter ud for at foretage nogle hurtige indkøb, cykler hjem efter en hård arbejdsdag eller 

kører til en café for at mødes på en hyggelig date. CityGo er altid ved din side.

10:15

BAG KULISSERNE

09:00

09:30

10:15

Fotografen og produceren kontrollerer lyset, omgivelserne og udstyret. Start optagelsen!

Modellen Gracielle sidder klar med 

makeup til den første scene. På CityGo 

til kaffebaren.

Der er også en 
kameramand til 
stede sammen med 
fotografen.

Gazelle-eksperten Salih viser 
Gracielle den bedste sidestilling på

cyklen.Lad være med at bruge 
bremsen, når billederne bliver taget.
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19:00

14:00
11:30

BAG KULISSERNE

17:00

21:30

Modellen Jimmy er ved at komme for sent til sit møde 

midt i byen. Han kan ikke bruge bilen, men CityGo 

bringer ham frem i tide.

Videre fra arbejde til din date. Det gør ikke noget, om det er blevet sent, for de integrerede lygter betyder, at du vil være fuldt synlig i 
mørke.

Der burde bestemt være 
et resultat efter sådan en 
travl dag. CityGo er blevet 
fotograferet i de perfekte 

omgivelser. En cykel, du er 
glad for at blive set på, og 
som passer perfekt til et 

dynamisk byliv.

Resultatet!

17



  CITYGO C7    CITYGO C7  

18



  Mere information om denne cykel? 
Se på www.gazellecykler.dk  

  På CityGo med 7 gear kan du cykle overalt. Stellet er 
både robust og let. Bagagebæreren bagpå og kurven 
som tilbehør gør denne cykel ideel til at have kontor- eller 
sportstasken med hver dag. CityGo er den perfekte cykel 
til bybrug.  

•   Lygterne er indbygget i stellet og optimalt beskyttet   
• Dobbelt tyverisikret med en kædelås ud over stellåsen   
• Intet bøvl med batterier, fordi lygterne strømforsynes 

med navdynamo   
• Rum specielt til nem opbevaring af kædelås  

    SPECIFIKATIONER   7 gear Shimano Nexus med fodbremse 
bagtil og rullebremse foran   KG   19,4   FARVE   dust mat   DAME 
  46|49|54|59   FARVE   dust mat   HERRE   49|54|59  
Matchende cykelkurv fås som tilbehør    
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Pendlercykel. 
Kom hurtigere frem til 

dit bestemmelsessted.
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  ULTIMATE CX HMB  
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  Luksuriøs, førsteklasses elcykel, der gør enhver tur til en 
leg. Kvaliteten og brugervenligheden er i top. Med Gates-
remtrækket er cyklens vedligeholdelsesbehov minimalt. 
Denne smarte cykel skifter gear automatisk, så du altid 
cykler i det rigtige gear.   

•   Nuvinci navgearet skifter gear automatisk   
• Stærk Bosch Performance Line centermotor til lange ture   
• Luksuriøs, førsteklasses konstruktion    
• Med Gates CDX-remtræk er cyklen nem at vedligeholde  

    SPECIFIKATIONER   Nuvinci Harmony N380 med Magura 
HS11 hydrauliske bremser   KG   21.9 (uden batteri)   FARVE 
  sienna mat   DAME   49|53|57    

       

  Mere information om denne cykel? 
Se på www.gazellecykler.dk  
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  CHAMONIX T10 HMB  
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  Selvom du holder stille, kommer du lynhurtigt af sted op 
ad bakke. For det er nemt på Chamonix T10 HMB, som 
har hele 10 gear. På den fi nder du altid det rette gear, 
og den stærke Bosch centermotor giver dig optimal 
trædeassistance overalt.  

•   Yderst velegnet til at cykle sportsligt på bakkede veje 
takket være den ekstra stærke Bosch-motor.   

• Cyklen har en rækkevidde på helt op til 145 kilometer.   
• Med hydrauliske Magura bremser er trafi ksikkerheden 

og kontrollen over cyklen i top.   
• AXA-forlygten giver en god lysstråle på 50 lux LED.  

    SPECIFIKATIONER   10 gear Shimano Deore med Magura 
HS11 hydrauliske bremser   KG   21,6 (uden batteri)   FARVE 
  black mat   DAME   46|49|53|57   FARVE   black mat   HERRE 
  53|57|61    

        

  Mere information om denne cykel? 
Se på www.gazellecykler.dk  
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Fritid.
Nyd de  

smukkeste  
steder.
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  ORANGE C330 HMS  
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  Super støjsvag cykling takket være det innovative 
remtræk med minimal vedligeholdelse. Du cykler 
altid i det rigtige gear med det trinløse Nuvinci N330 
bagnav. Shimano Steps centermotoren giver perfekt 
trædeassistance   

•   Støjsvagt Gates CDX-remtræk med minimal 
vedligeholdelse   

• Altid i det ideelle gear med NuVinci gearnavet   
• Shimano Steps centermotoren giver perfekt elektrisk 

trædeassistance   
• Lygter med ekstra kraftigt lys til at se og blive set endnu 

bedre  

    SPECIFIKATIONER   NuVinci N330 Manual trinløst 
gearsystem med Magura HS11 hydrauliske bremser   KG 
  22,6 (uden batteri)   FARVE   desert titanium grey mat   DAME 
  49|53|57   FARVE   desert titanium grey mat   HERRE   53|57|61    

        

  Mere information om denne cykel? 
Se på www.gazellecykler.dk  
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  ARROYO C8 HMS  
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  Rundt i byen og rundt i landskabet så nemt som ingenting. 
Den nye Gazelle Arroyo er en super alsidig cykel; den er 
robust til bycykling og ikke desto mindre tilpas til sporty 
cykling. Derfor dur den til alle dine cykelbehov.  

•   Lygter med ekstra kraftigt lys til at se og blive set endnu 
bedre   

• Stærk integreret Shimano Steps centermotor   
• Integreret affj  edret forgaff el med lav vægt   
• Brede dæk med optimal komfort  

    SPECIFIKATIONER   8 gear Shimano Nexus med Magura 
HS11 hydrauliske bremser   KG   22,4 (uden batteri)   FARVE 
  graphite blue mat / desert titanium grey mat   DAME 
  49|53|57|61    

       

  Mere information om denne cykel? 
Se på www.gazellecykler.dk  
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  ORANGE C7+ HFP  

  ARROYO C7 HFP  
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  Det er ikke uden grund, at det er Hollands mest solgte 
elcykel med motor i forhjulet Stærk, støjsvag Panasonic 
motor i forhjulet. Optimal cykelfornøjelse. Lige, hvad du 
har brug for.   

•   Integreret Panasonic motor i forhjulet   
• Affj  edret sadelpind og forgaff el   
• Stellet er optimalt stabilt   
• Aftageligt LCD-centerdisplay  

    SPECIFIKATIONER   7 gear Shimano Nexus med 
rullebremser   KG   23,9 (uden batteri)   FARVE   black mat / 
sienna mat eller eclipse black mat / grace silver mat eller 
jeans   DAME   46|49|53|57|61   FARVE   black mat / sienna mat   
HERRE   53|57|61|65  
* Dame 46, 61 fås kun i black mat / sienna mat og jeans.    

      

  Mere information om denne cykel? 
Se på www.gazellecykler.dk  

  Med den integrerede Panasonic motor i forhjulet på 
Arroyo får du maksimal trædeassistance med minimal 
pedalkraft. Du cykler nemt masser af kilometer på denne 
Arroyo elcykel med motor i forhjulet og til en god pris  

•   Integreret Panasonic motor i forhjulet   
• Driftsikker Gazelle kvalitet   
• Stellet er optimalt stabilt   
• 7 gear  

    SPECIFIKATIONER   7 gear Shimano Nexus med fodbremse 
bagtil og fælgbremse foran   KG   22,9 (uden batteri)   FARVE 
  black mat   DAME   49|53|57    

      

  Mere information om denne cykel? 
Se på www.gazellecykler.dk  
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1. LF1 Nordsøruten – Holland
Holland er pr. definition et cykelland, 
og der er fantastiske områder at 
udforske. En af de smukkeste ruter 
løber langs kysten, nemlig LF1 
Nordsøruten. Du starter fra Den 
Helder med udsigt til Texel, en af de 
Vestfrisiske Øer. Din slutdestination 
er Sluis i provinsen Zeeland. Under
denne 330 kilometer lange cykeltur 
passerer du igennem betagende 
feriesteder langs kysten og male-
riske landsbyer. Du kan også 
se imponerende deltaværker, 
bl.a. stormflodsbarrieren 

Oosterscheldekering, som er 
ni kilometer lang i alt. Ruten kan 
udvides til at gå ind i Belgien 
og Frankrig, men der går den 
længere ind i landet.

Kunne du tænke dig at se de smukkeste steder på jorden? Og har du ikke 
noget imod at træde i pedalerne? I så fald er Gazelles Ultimate Marco Polo 
den perfekte følgesvend for dig. Med denne helt nye cykel kan du udforske 
verden. Her er syv tip til at få dig i gang og give dig inspiration til at cykle på 

en Ultimate Marco Polo i prægtige omgivelser.

2.  Columbia Icefields 
Parkway - Canada

Oplev den ufattelige panoramaudsigt, 
når du parkerer din Gazelle Marco 
Polo et øjeblik på den ekstrasolide 
støttefod med to ben. Tag dig god tid, 
når du cykler ad denne rute gennem 
de canadiske Rocky Mountains, for 
du vil uden tvivl gøre hyppige stop 
og tage billeder af storslåede floder, 
bjergsøer og gletsjere. Vær forberedt 
på to stejle stigninger, som vil bringe 
dig op i en højde af 2.100 meter. 
Du vil blive tappet for energi, men 
du vil også blive belønnet med de 

Opdage verden

ULTIMATE MARCO POLO 
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smukkeste fotografier. Ruten løber 
nordøst om Vancouver og starter i 
Jasper. Derefter vil det gå ned ad 
bakke over 232 kilometer med kurs 
mod Banff.

3. Shimanami Kaido - Japan
En motorvej, som bringer dig forbi 
flere japanske øer. Shimanami Kaido-
ruten løber fra Imabari til Onomichi. 
Ruten er ikke så lang, men den er 
umagen værd med afstikkere til 
øerne. Det fører dig til Ikuchijima 
Island, som er kendt for sine citroner. 
Citronkage er en kulinarisk oplevelse. 
Når du cykler langs Shimanami Kaido, 
kører du bogstaveligt talt over havet, 
når du kommer til Kurushima Kaikyo-
broen, som er den længste bro, du 
krydser på denne tur. En separat 
cykelsti løber langs motorvejen i  
hele dens fire kilometers længde.  

4.  La route des Grandes 
Alpes - Frankrig

Hvis du glæder dig til at klatre op ad 
stejle stigninger, vil du nyde denne 
684 kilometer lange rute. Du starter 
i Lake Geneva og cykler ind over De 
Franske Alper på skrå, så du ender 
i Nice ved Den Franske Riviera. 
Undervejs vil du passere seksten 
pas, inklusive Col de L’lseran. I en 
højde af 2.770 meter er det det 
højest beliggende brolagte bjergpas, 
der findes i Europa. Skynd dig at 
sætte din Marco Polo ned i det 
laveste gear, hvis du begiver dig  
ud på denne tur, for du vil komme  
til at træde godt igennem, hvis du  
vil besejre Alperne. 

5.  Pamir Highway - 
Tadsjikistan

Denne “hovedvej” hedder 
officielt M-41, men den er 
bedre kendt som Pamir 
Highway. Ruten fører dig 
fra Dushanbe, hovedstaden 
i Tadsjikistan, til Osh i Kirgisistan. 

Denne tur belønner dig med en 
ufattelig panoramaudsigt, men du skal 
være forberedt på en hård udfordring. 
Højden gør det anstrengende at 
cykle, og du skal også igennem nogle 
off-road-strækninger. Det er dog 
ingen sag at klare med din Gazelle 
Ultimate Marco Polo takket være dens 
Schwalbe Marathon Monidal-dæk 
med et solidt vejgreb. Du skal også 
være forberedt på at møde en meget 
venlig lokalbefolkning. Før du ved af 
det, sidder du og drikker te med dem 
uden at være nået ret langt på ruten.   

6.  Lôn Las Cymru - Wales
Udtalen af stednavne i Wales er altid 
noget af en udfordring, men heldigvis 
er ruten Lôn Las Cymru også kendt 
under navnet National Cycle Route 8. 
Denne 413 kilometer lange tur skulle 
ikke give dig nogen problemer takket 
være Shimano XT-geargruppen på 
din Gazelle Marco Polo.

7.  Lofoten - Norge
Lofoten er en øgruppe i det nordlige 
Norge. Den forrevne kyst langs 
Norskehavet giver en fantastisk 
cykeltur, når moder  
naturs uforlignelige skønhed folder 
sig ud for øjnene af dig. Her går solen 
aldrig ned om sommeren, og du har 
derfor fuldt udsyn døgnet rundt, når 
du cykler ind over øerne. Du sejler 
med Hurtigruten fra Bode til Svolvær. 
Derfra cykler du hele tiden ned ad 
bakke og ender til sidst i A. En tur,  
du aldrig glemmer.

ULTIMATE MARCO POLO 
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  ULTIMATE MARCO POLO  

36



    SPECIFIKATIONER   30 gear Shimano XT med hydrauliske 
Magura bremser og Shimano LX navdynamo   KG   17.5   
FARVE   desert titanium grey   DAME   49|53|57   FARVE   desert 
titanium grey   HERRE   53|57|61    

     

  Hvad enten du overvejer at cykle til Santiago de 
Compostela eller Danmark rundt, er Ultimate Marco 
Polo klar til det hele. Den er slidstærk og driftsikker i 
XT-udførelsen og med Magura HS 22 bremser. Med de 
robuste Tubus bagagebærere for og bag er det fantastisk 
nemt at medtage bagage. Cyklen har verdenskortet på 
skærmene, helt bogstaveligt, og Ultimate Marco Polos 
suveræne køreegenskaber gør til den til den ultimative 
turcykel for enhver.  

•   Robuste Tubus bagagebærere for og bag til al din 
bagage   

• Ultimativt elegant XT-udførelse   
• 47 mm Schwalbe Marathon Mondial dæk   
• Ergonomiske Ergon GP 3 håndtag til endnu mere 

behagelig cykling  

  Mere information om denne cykel? 
Se på www.gazellecykler.dk  
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  ARROYO C7+ HMB  

  ARROYO C7 HMB  
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  Arroyo C7+ HMB er den ubesværede måde at cykle på. 
Med det komfortable stel og den ekstra stærke og super 
støjsvage Bosch centermotor kommer du frem overalt, 
uanset om du cykler i bakker eller rundt i byen. Arroyo 
C7+ HMB tackler det hele. En ren nydelse.   

•   Hurtigt reagerende og stærke bremser fra Magura   
• Ekstra stærk og super støjsvag Bosch centermotor med 

fodbremse   
• Stellet er optimalt stabilt   
• Brede dæk med optimal komfort  

    SPECIFIKATIONER   7 gear Shimano Nexus med fodbremse 
og Magura HS11 hydrauliske bremser   KG   23,4 (uden 
batteri)   FARVE   black mat eller eclipse black mat / grace 
silver mat   DAME   46|49|53|57|61   FARVE   black mat eller 
eclipse black mat / grace silver mat   HERRE   57    

       

  Mere information om denne cykel? 
Se på www.gazellecykler.dk  

  Arroyo C7 HMB er cyklen til alle. Med den stærke motor 
får du ufejlbarlig trædeassistance overalt, hvor du cykler, 
og til en god pris. Denne cykel er ideel til hverdagens 
indkøb, cykling til arbejde eller hyggecykling rundt i 
landskabet.  

•   Ekstra stærk og super støjsvag Bosch centermotor med 
fodbremse; ideel til cykling i bakker   

• Hurtigt reagerende og stærke bremser fra Magura   
• Brede dæk med optimal komfort   
• Purion sidedisplay  

    SPECIFIKATIONER   7 gear Shimano Nexus med fodbremse 
og Magura HS11 hydrauliske bremser   KG   23,2 (uden 
batteri)   FARVE   industry grey   DAME   49|53|57|61    

       

  Mere information om denne cykel? 
Se på www.gazellecykler.dk  
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  VENTO C7 HMB  
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  Den ideelle sporty cykel til elcykling. På denne 
fuldt udstyrede elcykel cykler du problemfrit. Bosch 
centermotoren er beregnet både til bakker og fl ad vej, og 
det gør denne elcykel velegnet til enhver cyklist.  

•   Sporty design, ultimativ komfort   
• Stærke Magura HS11 bremser   
• Bosch centermotor med Purion sidedisplay   
• Brede dæk med optimal komfort  

    SPECIFIKATIONER   7 gear Shimano Nexus med Magura 
HS11 hydrauliske bremser   KG   22,4 (uden batteri)   FARVE   air 
blue mat eller black mat   DAME   46|49|53|57   FARVE   black 
mat eller tropical blue mat   HERRE   53|57|61  
* Dame 46 fås kun i black mat.    

        

  Mere information om denne cykel? 
Se på www.gazellecykler.dk  
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Cykelby
Antwerpen er en by, som bare venter 
på at blive udforsket. Der er så meget 
at opleve, og byen er hele tiden i 
bevægelse. I de senere år har byen 
udviklet sig til at være en ægte cykelby 
med en meget behagelig cykelkultur. 
85 % af byens indbyggere har en cykel, 
og med mere end 700 kilometers 
cykelsti er det let at komme rundt i 
byen på cykel. Brugen af det offentlige 
bycykelsystem Velo Antwerpen i den 
indre by stiger år for år, og i 2016 blev 
der foretaget mere end 3 millioner ture. 
Byens administration investerer hvert 
år betydelige summer i at forbedre 
infrastrukturen og sikkerheden. Der 
tilskyndes til at bruge cyklen med 
forskellige initiativer som f.eks. “park & 
bike”, “bike & carpool”, cykeltræning 
og cykeldeling, og resultaterne er 
tydelige at se. Antallet af steder med 
cykelparkering stiger eksponentielt, 
der er trængsel på cykelstierne, 
og zonerne med 30 kilometers 
hastighedsbegrænsning er firedoblet.
 
Cykelkultur
Det er nemt at komme ind til byen fra 
forstæderne, og inden for bygrænsen 
findes alt, hvad hjertet begærer, inden 

Oplev Antwerpen 
på cykel

for cykelafstand. Antwerpen har en 
levende modekultur. Du kan gå på 
indkøb i det populære indkøbskvarter 
de Meir, hvor de førende mærker 
findes, og derefter kan du fortsætte 
til de mindre kendte distrikter som 
f.eks. ’t Zuid, Antwerpens svar på 
Shoreditch i London, eller ’t Eilandje, et 
opblomstrende distrikt, hvor moderne 
nye boder med street food og caféer 
skyder op som paddehatte, og hvor 
MAS-museet åbnede for ikke så længe 
siden. Og når du er på øen, må du 
ikke glemme at besøge Saint-Tropez 

på bredden af Schelde: Bocadero. 
Et besøg i byens centrum er ikke 
fuldendt uden at besøge et marked. Det 
berømte fuglemarked, fredagsmarkedet 
og det eksotiske marked er alle 
sammen velkendte. Stil cyklen i en 
af de mange cykelparkeringer, og 
nyd gemytligheden. Nyd en øl i et af 
Antwerpens typiske “bolleke”-glas på 
en af de mange fortovscaféer på Grote 
Markt-pladsen, mens du vælger mellem 
de mange restauranter.

Den næststørste by i Belgien nok også den smukkeste er Antwerpen.  
Med sin placering ved Schelde blev byen en af Europas førende handelsbyer  
i det 15. og 16. århundrede. I dag rummer denne spændende by mere end en 
halv million indbyggere, og her finder du en blanding af dynamisk mode og  
en underholdningsscene kombineret med historiske gader fulde af caféer, 

utallige markeder og fantastisk arkitektur.

Cykelkomfort
Folk kan lide at blive lagt mærke til, når 
de bevæger sig omkring i Antwerpen, 
og uanset hvor du er på vej hen, vil du 
gerne ankomme i god stil. Ami er det 
perfekte valg til dette formål. Stellets 
design sikrer, at du har en elegant 
siddestilling på cyklen, og det moderne 
udseende forstærker din personlige 
stil. Lange afstande føles kortere takket 
være en kraftig motor og batteriets 
lange cykelrækkevidde. Du ankommer 
til dit bestemmelsessted fuld af energi, 
fordi du har brugt et minimum af kræfter 
på at cykle i en ideel siddestilling, mens 
ergonomiske egenskaber og stellets 
geometri sørger for den ultimative 
cykelkomfort.

Cykelglæde
Uanset om du er en endagsturist, vil 
nyde lidt shopping, mødes med venner 
til frokost, købe ind på markedet eller 
det alt sammen på én gang, sørger Ami 
for, at du ikke blot er hurtigst, du har 
også fået din daglige motion på samme 
tid. Du skal heller ikke længere bekymre 
dig om endeløse trafikkøer og besværet 
med at finde en parkeringsplads i den 
indre by. En behagelig cykel er med til at 
øge din cykelglæde betydeligt.

BYTUR

Alt, hvad du kunne 
ønske dig, findes inden 

for cykelafstand.
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  AMI C8 HMS  
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  Ami er rar at have ved hånden og altid klar. På denne 
alsidige cykel føler du tryg og sikker på vejen. Er du 
parat til endnu en tur!  

•   Sikkerhed: altid med begge fødder på jorden, lav, bred 
vrist.   

• Tryghed: moderne udseende, nutidigt design, 
batterielement, kraftig motor.   

• Optimal komfort: opret sidestilling, styr og saddelpind 
kan justeres, ergonomiske styrehåndtag og gelsaddel.   

• Shimano Steps motor  

    SPECIFIKATIONER   8 gear Shimano Nexus med Magura 
HS11 hydrauliske bremser   FARVE   jeans eller meteor grey 
mat eller premium white mat    45|51|57    

      

  Mere information om denne cykel? 
Se på www.gazellecykler.dk  
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Our product Families 

  The Top CONTACT family

The CONTACT family

NONSTOP Mobility!
Whatever the road.

The RIDE family

The CONTACT Plus family
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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.

www.doublepress.nl
Dieselstraat 15,

Postbus 367, 8260 AJ

Kampen, Nederland

Tel: +31 38 3372300

Fax: +31 38 3314692

Email: verkoop@doublepress.nl

WE MOVE PEOPLE BETTER
with our stepless and automatic shifting solutions

© 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.

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.

Visit
nuvincicycling.com
to find your closest

dealer and organize a
test ride.
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Energize your lifestyle
 shimano-steps.com

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

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

GAZELLE & SHIMANO 
PARTNERS IN INNOVATIVE 

CYCLING PLEASURE

AUTOMATIC
SHIFTING

FOR A SMOOTHER
RIDING 

EXPERIENCE 

SHIMANO STEPS Gazelle 190x255 EN.indd   1 7-8-2017   10:17:43
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MUDGUARDS MADE IN GERMANY

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 29.06.17   14:14
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1

G R I P + R E L I A B I L I T Y  + C O M F O R TG R I P + R E L I A B I L I T Y  + C O M F O R T

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.

2

Anz_Energizer_190x125.5_NL GAZELLE2017_EN2.indd   1 13-7-2017   09:12:42

Find out more at
www.selleroyal.com



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!

 Y O U R P L U S TM

ONE  K E Y  F OR 
E V E RY T H ING

abus.com/yourplus

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

YourPlus_AZ_190x125_EN_RZ.indd   2 18.07.17   10:13



www.gazellecykler.dk
Du kan få mere at vide på vores websted: www.gazellecykler.dk
Specifikationer, tekster og illustrationer er med forbehold for 
løbende ændringer (dog undtaget tryk- og satsfejl). Udgivet og 
med copyright® af: Royal Dutch Gazelle N.V., Dieren.

Tag hen til en lokal Gazelle forhandler, og få 
en prøvetur. Så kan du selv finde ud af, hvilken 
Gazelle der passer dig bedst. 
Gå til www.gazellecykler.dk/cykel-butik, og 
find den nærmeste Gazelle forhandler og 
åbningstiderne.
Gazelle forhandleren kan tilbyde:
•  Personlig rådgivning 

•  En nøjagtig justering til din siddestilling
•  10 års garanti på alle Gazelle stel
•  Professionel vedligeholdelse
•  De nyeste softwareopdateringer (til el-cykler)
•  Originalt tilbehør – kan købes og monteres i 

butikken
Kom og find ud af, hvilken Gazelle der passer  
dig bedst.

Tag en lille cykeltur!
Se dem. Føl dem. Oplev dem.

Din Gazelle forhandler:




