
ELEKTRISCHE FIETSEN  |  41

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)

• Geen enkele moeite met heuvelachtig terrein of sterke tegenwind 
• Beter zicht met geïntegreerde LED-verlichting 
• Fietsen met de voelbare luxe van lederen handvatten 
• High tech in harmonieus design met glossy belettering

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

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 
one enheden voor je op.

MIK
MOUNTING . IS . KEY

GRENOBLE C380 HMB
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ZADEL
• Zadelpen: Verend
• Zadel: Selle Royal Essenza Plus
  
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 display
• Achterlamp voeding: Accu
  
SYSTEEM
• Display: Bosch Intuvia LCD midden
• Display afneembaar: Ja
• Handvatbediening: Ja
• Sensoren: rotatiesensor; snelheidssensor; trapkrachtsensor
• Motor: Bosch Performance Line 3.0 (65 Nm), 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: Ryde Eco 19
• 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: Enviolo Trekking Manual traploos 

versnellingssysteem, vrijloop
• Versteller: Enviolo Trekking controller
• 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

Artikelnummers
 
NR. OMSCHRIJVING
G Laag  HE " eclipse black mat
G Laag  HE " eclipse black mat
G Laag  HE " eclipse black mat
G Laag  HE " eclipse black mat
G Laag  HE " eclipse black mat
G Hoog  HE " eclipse black mat
G Hoog  HE " eclipse black mat
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