Arroyo C7 Plus HMB
57, 61, 65 cm (kun Black mat)
!

46, 49, 53, 57, 61 cm
!

D: Black matt
W: Black mat , Desert Titanium
!

fra 28,2 kg
!

7 indvendige Shimano Nexus
gear
!

Bosch Active Plus 36 V / 250 Wh
centermotor
!

Bosch Intuvia display m. 4
niveauer, Walkassist
!

!

Magura HS11 fælgbremser for
og bag samt fodbremse
!

Fendervision mekanisk affjedring
Gazelle Bosch

Pris 18.999,-

batteri

8Ah / 300Wh

< 110 km

incl.

11Ah / 400Wh

< 130 km

+1.000,-

14Ah / 500Wh

< 180 km

+2.500,-

Komfortabel og støjsvag elcykel med centermotor
Gazelle Arroyo C7+ HMB er et af de nye skud fra Hollandske Gazelle - det er en elcykel hvor du holder den høje
hollandske kvalitet og design kombineret med en centermotor fra Tyske Bosch. Motorens placering er en af de bedste
løsninger med et optimal tyngdepunkt, hvor vægten er placeret lige dér hvor du i forvejen har din vægt - elcyklen har
køreegenskaber som en almindelig cykel, bare med medvind - og den giver dig mulighed for at køre op til 130 km (v.
11 Ah / 396 Wh), afhængig af vej-/vindforhold og din egen ydelse. Batteriet er placeret direkte oven på
centemotoren, der trækker på kranken så du har en god følelse med motorens kraft.
Hvis uheldet er ude og du punkterer, så kan du på Gazelle Arroyo C7+ HMB selv klare de fleste reparationer (dog ikke
de elektriske dele), da elektronikken er indkapslet i centermotoren. Du har ikke brug for nogen form for special værktøj,
eller behov for altid at skulle have den ind til en Gazelle forhandler. Cyklen er nem at vedligeholde takket være den
helt lukkede kædekasse.
Du kan vælge Gazelle Arroyo C7+ HMB som herre og damecykel og i flere størrelser. Arroyo C7+ M er bl.a. monteret
med en Fendervision mekanisk affjedret forgaffel, kraftig AXA lås og batterilås med One Key System, det kendte
Gazelle støtteben og lukket kædekasse.Den leveres med Magura HS 11 hydrauliske fælgbremser for og bag og
fodbremse, integreret lygtesæt, 7 indvendige Shimano Nexus gear, og så har den gearsensorteknik, der gør det muligt
at skifte gear medens du træder i pedalerne.
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