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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)

• Met Gazelle Connect e-bike 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

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

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 
e-bike 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 anti-diefstalsysteem is 
de fiets beter beveiligd tegen diefstal en kan een gestolen fiets gemakkelijker worden teruggevonden.

MIK
MOUNTING . IS . KEY

GRENOBLE C8 HMB CONNECT
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• Versteller: Shimano Nexus 8
• Achterrem: Velgrem met hydraulische bediening; Magura 

HS11 
• Voorrem: Velgrem met hydraulische bediening; Magura HS11 
• Crank: aluminium
• Tandwiel voor: 38
• Tandwiel achter: 18
• Aandrijving: Ketting
• Ketting: Extra sterk, speciaal voor e-bike
  
ZADEL
• Zadelpen: Verend
• Zadel: Selle Royal Loire
  
VERLICHTING
• Koplamp: Gazelle Fendervision, LED koplamp, aan-/ 

uitschakeling via display
• Lichtopbrengst koplamp (lux): 50
• Koplamp voeding: Accu
• Achterlamp: Gazelle Fendervision, LED accuvoeding, aan-/uit 

schakeling via e-bike systeem
• Achterlamp voeding: Accu
  
SYSTEEM
• Display: Bosch Intuvia LCD midden
• Display afneembaar: Ja
• Handvatbediening: Ja
• Sensoren: rotatiesensor; snelheidssensor; trapkrachtsensor
• Motor: Bosch Active Line Plus 3.0 (50Nm), 36V
• Accu: Laag: geïntegreerd in frame, Hoog: geïntegreerd in 

frame
• Lader: 4 Ah
• Accu: 400 Wh, 500 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: achterstandaard, Ursus Mooi

Specificaties
 
FRAME/VOORVORK
• Frame: Stabiel lichtgewicht oversized aluminium frame met 

68,5° balhoofdhoek en 69,5° zithoekgeometrie voor een 
rustig en comfortabel rijgedrag. Lage instap frame met fraaie 
lage en ruime instap, enkele buis en geïntegreerde kabels.

• Zithouding: Rechtop
• Kabels geïntegreerd: Ja
• Voorvork: aluminium, binnenbalhoofd vering, lichtgewicht
• Veerweg voorvork: 30 mm
• Kettingkast: Kunststof
• Achterdrager: Aluminium MIK HD-systeem drager
  
WIELEN/BANDEN
• Banden: Schwalbe Energizer Plus, 47-622
• Banden anti-lek: Ja
• Velgen: Mach1 ER-10, Dubbelwandig aluminium voor extra 

sterkte en goede rij-eigenschappen
• Spaken: RVS, extra sterk
• Spatborden: kunststof
  
STUUR
• Stuur: Aluminium, comfort gebogen model
• Stuurpen: Gazelle Switch, handmatig traploos verstelbaar
• Handvatten: Luxe lederen handvatten voor een verfijnd 

gevoel en extra comfort
• Handvat type: Gazelle Aero leather
• Remhandgrepen: Magura HS11
• Bel: Gazelle draaibel
  
REMMEN/SCHAKELING
• Voornaaf: Shimano
• Achternaaf: Shimano Nexus, 8 versnellingen, vrijloop

Artikelnummers
 
NR. OMSCHRIJVING
G Laag  H  " black mat
G Laag  H  " black mat
G Laag  H  " black mat
G Laag  H  " black mat
G Laag  H  " black mat
G Hoog  H  " black mat
G Hoog  H  " black mat
G Hoog  H  " black mat
G Laag  H  " mallard blue mat
G Laag  H  " mallard blue mat
G Laag  H  " mallard blue mat
G Laag  H  " mallard blue mat
G Laag  H  " mallard blue mat
G Laag  H  " warm grey
G Laag  H  " warm grey
G Laag  H  " warm grey
G Laag  H  " warm grey
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