Elektrische fietsen
Extra energie, wanneer u dat wilt

Elektrische fietsen

Gazelle Innergy:
gun jezelf de voorsprong
Nog nooit was fietsplezier zo
vanzelfsprekend als met onze
nieuwe generatie elektrische
fietsen. De innovatieve Gazelle
Innergy modellen geven u
precies het gewenste zetje,
afgestemd op uw eigen
trapkracht. Langdurig met
de spaarzame ECO-stand
of gedurende een kortere
periode krachtig met de
pittige BOOST-stand. De uitneembare Lithium-Ion accu
heeft een actieradius van 40
tot 75 kilometer en weegt
slechts 2,5 kilo. Zo weet u
zeker dat u energie overhoudt!

Altijd de juiste trapbekrachtiging
De trapsensor van de Gazelle Innergy registreert niet alleen de trapbeweging,
maar meet ook de kracht die u op de pedalen uitoefent. Die informatie wordt
omgezet in een vloeiende trapbekrachtiging, zonder schokken of doortrappen.
De ondersteuningsgraad kan door uw Gazelle-dealer worden aangepast in maar
liefst 99 standen. De trapbekrachtiging is dus net zo persoonlijk instelbaar als
het stuur, de handvatten, de verende voorvork en de verende zadelpen van
uw Innergy.

Fiets van het Jaar 2009
Het meest opvallende aan de slanke Gazelle Innergy fietsen is misschien juist
dat ze níet opvallen. De supercompacte motor zit onzichtbaar in de naaf van het
voorwiel. De uitneembare accu is subtiel weggewerkt onder de bagagedrager.
En zelfs de bedieningsdisplay is niet groter dan een gewone fietscomputer.
Toch levert een Gazelle Innergy tot tweemaal uw eigen trapkracht, over een
afstand van 40 tot 75 km! Niet voor niets is de fraai vormgegeven Chamonix
Innergy uitgeroepen tot Fiets van het Jaar 2009!

De techniek van de
Gazelle Innergy fietsen
Bijzonder uitgebalanceerd
Techniek en vormgeving gaan bij Gazelle Innergy hand in hand. De plaatsing van de
motor in de voornaaf verbetert de rijeigenschappen aanzienlijk. Ten eerste door de
uitgebalanceerde gewichtsverdeling en stabiele wegligging. Ten tweede doordat bij
trapbekrachtiging beide wielen worden aangedreven: het achterwiel door uw eigen
trapkracht, het voorwiel door de borstelloze HR-motor. En tot slot is er bij het achterwiel
voldoende ruimte voor een gesloten, onderhoudsarme kettingkast.

Uitneembare accu
De in de bagagedrager verwerkte accu van de Innergy weegt slechts 2,5 kg en is uitneembaar. U kunt hem opladen waar u wilt: in uw schuur, in huis of zelfs in uw auto door
middel van een 12V stroomomvormer. Zonder accu is een Innergy nauwelijks zwaarder
dan een gewone fiets. Dat scheelt zelfs tot 30% met andere elektrische fietsen. Uw Gazelle
Innergy kan dus gemakkelijk mee op de fietsendrager van uw auto of caravan.

Lithium-Ion
Lithium-Ion is de nieuwste generatie in oplaadbare batterijen. Zo klein als de accu is, zo
krachtig is zijn energieopslag. De CE-gekeurde accu is gegarandeerd 600 keer volledig
op te laden en levert in totaal ten minste 30.000 km lang trapbekrachtiging. Andere
voordelen: Lithium-Ion accu’s bevatten geen milieuonvriendelijke stoffen zoals cadmium,
lood of zuren en zijn aanmerkelijk sneller op te laden dan conventionele accu’s.
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Gemakkelijk bedienbaar display
Op de display is onder meer de huidige snelheid, gemiddelde snelheid en de
afgelegde afstand uit te lezen. Ook toont de display tijdens de rit hoe vol de accu
nog is. U kunt de hoeveelheid resterende energie ook controleren door op de
knop van het achterlicht te drukken: het aantal oplichtende LED-lampjes is gelijk
aan de resterende accucapaciteit.

Beveiligd tegen diefstal
De accu is aan de bagagedrager bevestigd met een speciaal slot dat werkt op de
sleutel van uw fietsslot. Daarnaast is het serienummer van uw accu opgeslagen in
de digitale fietsbesturing van uw Innergy. Een dief heeft dus niets aan een losse accu.
Telt uw huishouden meerdere Innergy fietsen? Dan kunt u de serienummers van
maximaal 4 accu’s voor het gemak in uw fiets laten programmeren.

Chamonix
Innergy

Verkozen tot Fiets van het Jaar 2009!

7 versnellingen met
rollerbrakes en cooling disks

l

l

Sportieve fiets met gesloten kettingkast
en trapbekrachtiging.
Eenvoudig te bedienen, digitaal display.
Lithium-Ion accu en krachtige motor;
actieradius gemiddeld 40-75 km.
De uitneembare accu kan zowel in de fiets
als los van de fiets opgeladen worden.

diamant wit / platinum
dames 49 | 53 | 57 | 61
carbon zwart mat / platinum mat
heren 53 | 57 | 61 | 65

l

adviesprijs € 2049		
		

Hub-Brake interface technology licensed by Shimano®.

www.gazelle.nl/chamonix-innergy

l

Easy Glider

Elektrische fietsen

8 versnellingen met
rollerbrakes, cooling disks
en naafdynamo
zilverwit
dames
49 | 53 | 57
heren
57
adviesprijs € 2149
www.gazelle.nl/easyglider
l

l

l

l

l


Stabiele
elektrische fiets met grote actieradius van
gemiddeld 50-75 km.
10 Ah Lithium-Ion accu (26V), die zowel in als buiten
de fiets op te laden is.
Comfortabel fietsen door centrale, lage plaatsing van
de motor en accu alsmede door toepassing van een
verende voorvorak en verende zadelpen.
Winnaar van diverse elektrische fietstesten (ANWB,
ExtraEnergy en Kieskeurig).
Voorzien van eenvoudig te bedienen vast display en
seperate, afneembare fietscomputer.
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Orange Innergy
8 versnellingen met rollerbrakes
en cooling disks

l
l
l

koningsrood / grey alumina of
night blue / titaan
dames 46 | 49 | 53 | 57 | 61
heren
53 | 57 | 61
adviesprijs € 2199		
		
www.gazelle.nl/orange-innergy

l

l

Elegante fiets met gesloten kettingkast en trapbekrachtiging.
Eenvoudig te bedienen, digitaal display.
Moderne Lithium-Ion accu met krachtige motor;
actieradius gemiddeld 40-75 km.
De uitneembare accu kan zowel in de fiets als los van de
fiets opgeladen worden.
Lage, ruime instap op het damesmodel.

Hub-Brake interface technology licensed by Shimano®.

Medeo
Innergy

20

24 versnellingen Shimano
Alivio/Deore met rollerbrakes
en cooling disks

l

l
l

graphite / platinum
dames 49 | 53 | 57 | 61
heren
49 | 53 | 57 | 61 | 65

l

l

adviesprijs € 2299		
		
www.gazelle.nl/medeo-innergy

l

Derailleurfiets voorzien van trapbekrachtiging;
zeer efficiënt en licht lopend.
Eenvoudig te bedienen, digitaal display.
Moderne Lithium-Ion accu met krachtige motor;
actieradius gemiddeld 40-75 km.
De uitneembare accu kan zowel in de fiets als los
van de fiets opgeladen worden.
Zadel, stuur, handvatten, verende voorvork en
verende zadelpen zijn naar uw wensen verstelbaar.
Altijd licht, ook als u stilstaat; koplamp en
achterlicht worden door de accu gevoed.

Hub-Brake interface technology licensed by Shimano®.

Specificatie overzicht

Frame

Chamonix Innergy

Easy Glider

Orange Innergy

Medeo Innergy

aluminium

aluminium

aluminium

aluminium

Uitvoering

T7

T8

T8

T24d

Remsysteem

rollerbrakes & cooling disks

rollerbrakes & cooling disks

rollerbrakes & cooling disks

rollerbrakes & cooling disks

Afmontage

Shimano Nexus

Shimano Nexus

Shimano Nexus

Shimano Alivio /Deore

Voorvork

verend

verend

verend

verend

Stuurpen

Shuttle QR

Switch

Switch

Switch

Zadelpen

verend

Seat Switch verend

Seat Switch verend

Seat Switch verend

Zadel

Selle Royal RVL Wave gel

Selle Royal Jewel gel

Selle Royal RVL Coast gel

Selle Royal RVL Coast gel

Velgen

Rodi Vision

Rodi Vision

Rodi Vision

Rodi Vision

Band

Schwalbe Lite City

Continental Contact

Schwalbe Marathon

Schwalbe Advancer light

Spaakpatroon

conventioneel

conventioneel

conventioneel

conventioneel

Koplamp

InSight

InSight

InSight

InSight

Dynamo

accu

naaf

accu

accu

Achterlicht

E-Bike

Clear Vision

E-Bike

E-Bike

Kettingkast/-scherm

New edge 2-line

Hesling E-bike

Mildly Geometric 2-line

Ventesse

Handvatten

Aerowing Comfort verstelbaar

Aerowing Comfort verstelbaar

Aerowing Comfort verstelbaar

Aerowing Comfort verstelbaar

Slot

Gazelle Axa Defender & chip

Gazelle Axa Defender & chip

Gazelle Axa Defender & chip

Gazelle Axa Defender & Chip

Zadeltas

nee

nee

dames & heren

nee

Bidon (& houder)

nee

nee

nee

heren

Gewicht

26,5 kg (incl. accu)

27,6 kg (incl. accu)

26,7 kg (incl. accu)

25,9 kg (incl. accu)

Prijs

€ 2049

€ 2149

€ 2199

€ 2299

