
SHIMANO INTRODUCEERT DERAILLEUR
MET KETTINGSTABILISATOR VOOR
RACEFIETSEN
Nieuw ULTEGRA RX-component voor cyclocross, gravel en onverharde wegen.

Omdat de racefiets voor steeds meer doeleinden wordt gebruikt, zoals het rijden op onverharde-

en gravelwegen, introduceert Shimano ULTEGRA RX, een toevoeging aan het ULTEGRA-

segment met een SHADOW RD+ achterderailleur met kettingstabilisator (RD-RX800/RX805)

voor mechanische en elektrische Di2-systemen.

Fietsers hebben de grenzen verlegd van hetgeen waar de racefiets altijd voor stond. Hierdoor

evolueert de sport van racen naar meer avontuurlijk fietsen. De laatste jaren zagen we een

herpositionering van de racefiets, gevolgd door de acceptatie van steeds bredere banden voor

meer comfort. Nu, in een natuurlijke evolutionaire stap, is het tijd om de aandrijflijn verder te

evalueren.



De nieuwe RX800/805 achterderailleurs delen veel kenmerken met de ULTEGRA

R8000/R8050 derailleur, zoals zeer nauwkeurig schakelen en de SHIMANO SHADOW RD

positionering. Nieuw is de kettingstabilisatieschakelaar om de aandrijflijn te stabiliseren voor

ruwe of ongelijke ondergronden, dit noemt SHIMANO de SHADOW RD+ technologie. Net zoals

bij Shimano's mountainbike-achterderailleurs bevindt bij de RX800/805 versie de aan/uit-

schakelaar zich naast het bovenste derailleurwieltje. Wanneer de schakelaar wordt geactiveerd,

stabiliseert de achterderailleur de ketting om overmatige beweging en kettinggeluid te

reduceren.

De RX800/805 achterderailleurs zijn compatibel met Shimano’s dual control shifters voor de

weg (mechanisch of elektrisch schakelen) en geschikt voor cassettes van 28T tot 34T, hierdoor

zijn ze een waardevolle aanvulling voor iedereen die graag onverhard rijdt (zoals veldrijders)

met compacte cranks voorzien van 46T-39T tot 50T-34T kettingbladen.

Naast de ULTEGRA RX-achterderailleur komt er een nieuwe schijfrem specifieke tubeless ready

wielset WH-RS370-TL voorzien van 12 mm E-Thru assen. De brede 19 mm aluminium velg is

geschikt voor 28-38 mm banden. Gewicht 1900 gram.

Consumenten kunnen de nieuwe componenten vanaf medio juni 2018 in de winkel verwachten.

De consumentenadviesprijs voor de RX800GS achterderailleur is € 119,99 terwijl de RX8050

Di2 achterderailleur voor € 299,00 de winkel verlaat. De prijs voor de WH-RS370 wielset is €

289,00.

 

NOOT VOOR DE REDACTIE

1.       Productafbeeldingen kunnen worden gedownload met onderstaande link:

ULTEGRA ROAD CLUTCH DERAILLEUR.zip
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