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TIAGRA-UPGRADE MET VERBETERD
HYDRAULISCH REMSYSTEEM
Shimano groepsset voor op de weg, verbeterd voor beginnende rijders

Shimano komt met een verbeterde versie van de populaire TIAGRA-reeks voor een nog

positievere fietservaring voor de beginnende rijder.
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De nieuwe Dual Control (rem/schakel)shifters (ST-4720-L/R) vervangen de vorige non-serie

ST-RS405 en volgt Dura-Ace, Ultegra en 105 met een slanke behuizing voor de hydraulische

schijfrembediening en een verbeterde instelbaarheid voor een optimale controle over de fiets.

Het TIAGRA-schakelmechanisme met 10 versnellingen in de shifter-behuizing is eveneens

verbeterd ten opzichte van de non-serie shifters om achter sneller te kunnen schakelen,

waardoor de rijders sneller kunnen opschakelen voor een sprint of terugschakelen voor een

beklimming.
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Een optionele extra functie van de nieuwe TIAGRA Dual Control shifters, die ook op de 105 en

Ultegra niveaus te vinden is, is een shifter met een korte slag en meer profiel aan de buitenkant

(ST-4725-L/R) voor rijders met kleinere handen, waardoor een nog meer op maat gemaakte en

zelfverzekerde rijbelevenis wordt gecreëerd.

Er komt naast de bestaande 52-36T en 50-34T cranksets ook een lagere 48-34T kettingblad

combinatie voor de TIAGRA FC-4700 2-delige crankset. Deze kleinere verhouding verminderd

de afstand tussen de grote en de kleine ring tot 14T, waardoor minder

compensatieverschuivingen nodig zijn in de achterste cassette en TIAGRA geschikter maakt

voor een breder aantal rijders.

Daarnaast verschijnt een nieuwe 12 mm E-THRU naafset (HB-RS470/FH-RS470) voor

schijfremmen op TIAGRA-niveau. In combinatie met compatibele frames verhogen de thru-

assen de stijfheid van het wiel en maken ze een nauwkeurigere uitlijning van de schijfremmen

mogelijk. Deze naafset met 10 of 11 versnellingen is leverbaar voor 28H of 32H velgen en wordt

geleverd met een schijfrem-specifieke O.L.D. van respectievelijk 110 en 142 mm. 
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VOOR DE REDACTIE:

1.       Embargo tot: 7 mei (din), 17:00 AMSTERDAMSE TIJD

2. Beschikbaarheid op de Europese markt: juni 2019

3.       Afbeeldingen kunnen worden gedownload van:

https://www.dropbox.com/sh/g7nbl240qvaa0ue/AABkBQZnLtZOIuU-BX41wP6Xa?dl=0

4.      Technische specificaties vindt u op: si.shimano.com  

5.       ABOUT SHIMANO EUROPE: Shimano is opgericht in 1921 en is toegewijd om haar

klanten te helpen om dichterbij de natuur te komen, mensen te ondersteunen bij het realiseren

van hun dromen en een nieuwe levensstijl te creëren. Dit is een gevolg van het verlangen om

uitstekende fietsproducten en -kleding te ontwikkelen. Met bijna 100 jaar ervaring in het

creëren van internationaal gerenommeerde fietscomponenten, is Shimano trots producten te

hebben ontwikkeld die talloze sporters aan de overwinning helpen en de middelen te bieden

voor grenzeloze fietstochten. Kijkt u voor meer informatie op www.shimano.com.
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