
SHIMANO 105 R7000 BIEDT RACE-
GEÏNSPIREERDE PRESTATIES VOOR
DIVERSE RIJSTIJLEN
Wielrenners willen tegenwoordig meer dan pure snelheid. Ze verwachten comfort, controle en

veelzijdigheid van hun fiets om met plezier, maar doelgericht, van hun sport te genieten. 105-

niveau fietsers waarderen de nieuwste professionele eigenschappen, maar willen ook meer met

hun fiets doen dan racen en trainen. De nieuwe 105 R7000-groep met schijf- of velgremmen

heeft een brede keuze aan cassetteopties om gecontroleerd en comfortabel te rijden, waar men

ook heen gaat. Gelet op de high-end esthetische- en race-eigenschappen van de grote broers

DURA-ACE en ULTEGRA, is de nieuwe 105-serie ontwikkeld voor rijders die hun fiets

gebruiken voor hun doordeweekse ritten en weekendtochten.



Het grootste nieuws is dat de 105 R7000-groep schijfremmen als optie krijgt. Nieuwe platte BR-

R7070-remklauwen zijn compatibel met ICE TECHNOLOGIES-remblokken en de UCI-

conforme SM-RT70-remschijven (inclusief een nieuwe 140 mm-schijf) zorgen voor nog betere

koeling. De remwerking wordt geregeld met nieuwe ergonomisch gevormde hydraulische

bedieningshendels (ST-R7020), passend bij het ontwerp van de ULTEGRA ST-R8020-hendels

met een grotere reikwijdte-aanpassing voor verschillende handgroottes. Voor een nog grotere

aanpasbaarheid is er de compactere variant van de dual control shifter (ST-R7025) die beter

past bij kleinere handen.

Zowel de hendels voor velg- (ST-R7020/25) als schijfremmen (ST-R7000) zijn opnieuw

ontworpen om sneller en lichter te schakelen met een kortere slag in vergelijking met de vorige

105-generatie (5800-serie). De voorderailleur heeft een compact ontwerp en is daardoor

geschikt voor bredere banden en heeft een geïntegreerde schroef om de kabelspanning aan te

passen (inbussleutel van 2 mm), waardoor er geen in-line-kabelregelaar nodig is. De optionele

lange kooi achterderailleur (RD-R7000-GS) is geschikt voor een cassette van 11-34T en heeft

een SHIMANO SHADOW RD laag profiel om hem onder de cassette en de achtervork te

plaatsen.



Updates in de aandrijflijn omvatten een nieuw mid-compact 52-36T crankstel, als toevoeging

aan de 50-34T en 53-39T cranksets en de nieuwe 11-30 (CS-R7000) en 10-speed compatibele

11-34 (CS- HG700-11) cassetteopties voor off-road rijden. De positie van het binnenste

kettingblad en daarmee de kettinglijn is aangepast waardoor deze beter geschikt is voor fietsen

met schijfremmen.

Tim Gerrits, productmanager Shimano Europe: “Verhoogde controle en accuratie waren de

twee speerpunten bij het ontwikkelingen van de R7000-groep, dit in combinatie met hetgeen

men altijd van 105 verwacht; grote veelzijdigheid en value for money. Met de geschiktheid van

de diverse racefietsstijlen van vandaag de dag hopen we een grote groep fietsers te

enthousiasmeren”.

De nieuwe Shimano 105 R7000-onderdelen zijn vanaf juni verkrijgbaar en komen beschikbaar

in een aantrekkelijke tweekleurige zwarte kleurstelling en een zilveren variant, passend bij de

meer klassieke fietsstijlen.

De mechanische groep zonder bracketlagers is verkrijgbaar vanaf € 649,00 en de groep met

schijfremmen krijgt een consumentenadviesprijs vanaf € 889,00.
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