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NIEUWE SHIMANO MTB-COMPONENTEN
VERSTERKEN DE HIGH-END EN
INSTAPMODELLEN
157 mm O.L.D.-cranksets, 12-speed MICROSPLINE wielen/naven, flat-mount

MTB remmen, plus nieuwe ALIVIO- en TOURNEY- componentenset leverbaar

Naast de uitbreiding met de nieuwe DEORE M6100 serie vandaag (7 mei 2020) onthult

Shimano ook interessante nieuwe uitbreidingen voor de topklasse MTB-lijnen en andere

middenklasse componenten.

Nieuwe cranksets voor 12-speed
Om de perfecte kettinglijn voor 157 mm O.L.D. achternaven te bieden, introduceert Shimano

een nieuwe crankset. De XTR FC-M9130-1 1x12 crankset loopt op een bredere 56,5 mm

kettinglijn wat betekent dat hij geschikt is voor bredere banden en hij heeft een relatief smalle

Q-factor van 171 mm. De FC-M9130-1 is een lichtgewicht, direct mount Hollowtech II crankset

met Dynamic Chain Engagement+ kettingbladen voor een uitstekende kettingspanning en

retentie.

Een nieuwe dubbele (2x12) crankset voor 12-versnellingen wordt eveneens beschikbaar in

2020. De DEORE-niveau direct mount FC-MT610-2/B2 wordt geleverd met 36-26T

kettingbladen, een O.L.D. achternaven afstand van 142 mm of 148 mm en crankarmlengtes van

170 mm of 175 mm.
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Deze nieuwe uitbreidingen geven consumenten en fabrikanten de keuze uit 22 verschillende 12-

speed cranksets van Shimano. Dat is veertien 1x12 cranksets (drie elk van XTR, DEORE XT,

SLX en DEORE, plus twee niet- seriematige opties) en acht 2x12 cranksets (twee elk van XTR

aan SLX en weer twee niet- seriematige opties).

Naven en wielen
Net als de uitbreiding van de Shimano cranksets met 12-speed, breidt ook de naaf en wiellijn

voor 12-speed zich uit. Een nieuwe MICROSPLINE-tubeless aluminium wielset (WH-MT601)

op DEORE-niveau biedt 29” of 27.5” opties in 100/142 mm of 110/148 mm tussenruimtes

(gewicht voor 29” wielset met 148 mm O.L.D.-tussenruimte: 2230 gram). Inmiddels zijn twee

nieuwe instapmodellen stalen MICROSPLINE-naven leverbaar. De MT410 wordt geleverd met

142 of 148 mm O.L.D.-tussenruimte met E-THRU assen en de MT401 wordt geleverd met 135

of 141 mm O.L.D.-tussenruimte met QR-assen. Alle naven hebben 28H, 32H of 36H opties.
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Met deze nieuwe toevoegingen zijn van Shimano nu vijf complete wielopties voor 12-speed

verkrijgbaar (van DEORE XT-wielen en de nieuwe WH-MT601 optie) en negen 12-speed

MICROSPLINE-naafopties (van XTR-niveau naven tot de nieuwe MT401 optie).

Flat Mount XTR, DEORE XT en SLX MTB remmen

Vervolgens zijn drie flat-mount schijfremklauwen met 2-zuigers ontworpen voor crosscountry

rijden. Deze zijn geïntroduceerd om rekening te houden met nieuwe chainstay ontwerpen van

fabrikanten en bieden dezelfde remkracht als hun post-mount XC-equivalenten met 2 zuigers.

De XTR (BR-M9110), DEORE XT (BR-M8110) en SLX (BR-M7110) versies zijn geïntroduceerd

omdat ze met resin of metalen remblokken kunnen worden uitgerust, met of zonder

koelvinnen. De XTR-versies zijn leverbaar voor 140 mm en 160 mm rotoren terwijl de DEORE

XT en SLX-versies schijven tot 180 mm aankunnen.
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Nieuwe ALIVIO & TOURNEY componenten
ALIVIO en TOURNEY worden vaak gemonteerd als no-nonsense componenten die een

uitstekende bijdrage leveren aan een langdurige betrouwbaarheid op instapmodel

mountainbikes en stadsfietsen.

De nieuwe ALIVIO M3100 serie is nog steeds leverbaar in een versie met 2x9 speed of 3x9

speed met nieuwe shifters, derailleurs en kettingbladen met technologieën zoals SHIMANO

SHADOW RD positionering op derailleurs, shifters met 2-WAY RELEASE, RAPIDFIRE PLUS

MONO hendels en optische versnellingsdisplays, plus aandrijflijnen met HG HYPERGLIDE om

de soepelheid van het schakelen te verbeteren.
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Nieuwe TOURNEY- componenten worden geleverd in versies met 3x7 speed of 3x6- speed met

nieuwe REVOSHIFT shifters, nieuwe vrijloopnaven met betere corrosiebestendigheid en

nieuwer sportief uitziende derailleurs met SIS Index Shifting en solide schakelprestaties met

een brede combinatie van versnellingsopties (12-28/32 of 14-28/34).

Alle componenten zijn naar verwachting vanaf juli via de fietsenhandel leverbaar.
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NOOT VOOR DE REDACTIE

1. Embargo: donderdag 7 mei 2020, 17:00 uur

 

2. Afbeeldingen:

https://www.dropbox.com/sh/fysyfux30bkhupp/AABQKN8w86SJkJFquSIbly6wa?dl=0

4. 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. Kijk voor meer informatie op www.shimano.com.
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