
SHIMANO INTRODUCEERT LICHTGEWICHT
RX8 GRAVEL RACING SCHOEN
Waar ooit het off-road rijden met oude gymschoenen werd gedaan, kwamen later de

mountainbikeschoenen. Waar ooit een allround mountainbike-schoen het antwoord op alle

parcoursen was, kwamen er specifieke XC- en meer technische schoenen. Waar ooit XC-

schoenen het antwoord waren op gravel, biedt Shimano nu een nieuwe gravel-specifieke

schoen.

http://media.shimano-eu.com/


Om gewicht te besparen beschikt de RX8 over bepaalde kenmerken van de MTB XC-schoenen,

terwijl de slijtvaste TPU lugs, hielstabilisator en de superstijve carbon composietzool van

Shimano’s hoogwaardige XC9-schoenen voor de beste balans tussen prestaties op gravel en de

off-bike mogelijkheden zorgt.

Om de veelzijdigheid en variabiliteit van het rijden op gravel te evenaren, biedt de bovenkant

van de RX8’s de perfecte balans van stevigheid en de hele dag comfort, verstelbaar met een Boa

IP1 dual micro instelknop. En het is meer dan alleen het voetgevoel van de rijder dat de hele dag

comfortabel is, de Silvadur stay-fresh technologie wordt gebruikt in het binnenzoolmateriaal

om de schoen na het rijden fris te laten ruiken.



De RX8 weegt 265 gram (maat 42) en is daarmee 60-65 gram lichter dan de XC9 en XC7 cross-

country raceschoenen. De gewichtsbesparing wordt voornamelijk bereikt door een kleinere

hielcup, geen spike bevestigingen en een Boa IP1 instelknop minder, die is vervangen door

klittenband.

De RX8 is verkrijgbaar in zilver of zwart en in de EU-maten 38-50 inclusief brede pasmaten. De

schoen is het beste te combineren met de Shimano SPD M9100 of M8100 pedalen.

 

VOOR DE REDACTIE:

https://media.shimano-eu.com/images/313880
https://media.shimano-eu.com/images/313883
https://media.shimano-eu.com/images/313882
https://media.shimano-eu.com/images/313886


1.       Embargo tot: donderdag 30 mei, 17:00 uur Amsterdamse tijd           

2.       Afbeeldingen kunnen worden gedownload van:

https://www.dropbox.com/sh/p0crxk2pi9c8bi1/AAAZFuflmd8tcubvCx0abH0Ka?dl=0

3.       OVER 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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