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MTB 12-SPEED NAAR SHIMANO DEORE-
NIVEAU
Shimano brengt een betrouwbare 12-speed MTB-groepset, met aandrijflijn en

remtechnologie voor de massa, inclusief een nieuwe versies met 11- en 10-speed.

Shimano introduceert zijn nieuwste MTB-groepsset met 12-speed, de SHIMANO DEORE

M6100 serie, naast de nieuwe SHIMANO DEORE M5100 met 11-speed en de SHIMANO

DEORE M4100 met 10-speed om de beste technologieën op een nieuw prijsniveau te brengen.

De M6100 series is gemaakt met hetzelfde DNA als de topklasse XTR, SHIMANO DEORE XT

en SLX-mountainbike-groepen en is volledig compatibel met de meer progressieve modellen

zodat je je favoriete set-up kunt kiezen die bij jouw rijbehoeften past.

Ondertussen zijn er versies met 11- en 10-speed, gebaseerd op de mountainbike-historie van

SHIMANO DEORE, waarbij technologieën zoals HG HYPERGLIDE schakelen, 2-WAY

RELEASE hendels, SHIMANO SHADOW RD+ derailleurs en I-SPEC EV stuurbedieningen

behouden blijven om de veelzijdigheid van deze concurrerende groep te verbreden.
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SHIMANO DEORE M6100 series (12-speed)

De beproefde technologieën van Shimano 12-speed zijn nu terug te vinden op elk onderdeel van

de nieuwe SHIMANO DEORE.

1x12 Crankset: De SHIMANO DEORE crankset met 12-speed (FC-M6100) met zijn strakke

metallic kleur met kleurverloop wordt geleverd in een enkelvoudige (1x12) configuratie voor de

eenvoud van de aandrijflijn. Hij beschikt over dezelfde DYNAMIC CHAIN ENGAGEMENT+

technologie als de XTR, SHIMANO DEORE XT en SLX cranksets die met hun narrow/wide

tandprofiel de sleutel vormen tot een betere kettingspanning, soepelheid en geruisloosheid van

de aandrijflijn. Voor een veilige en snelle montage van het kettingblad, is de crank uitgerust met

een direct-mount systeem, waardoor het wisselen van het kettingblad een fluitje van een cent

wordt.
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Opties zijn onder andere de keuze tussen 170 mm of 175 mm crankarmlengtes, 30T of 32T

kettingbladen (hoewel er volledige compatibiliteit is tussen kleinere of grotere kettingbladen op

SLX, XT en XTR-niveau) of de keuze tussen drie verschillende Q-factoren (standbreedtes), 172

mm (voor een O.L.D. van 142/148 mm), 178 mm (O.L.D. 148 mm) of 181 mm (O.L.D. 157 mm).

Er zijn ook twee alternatieve niet-seriematige SHIMANO DEORE-niveau cranksets

beschikbaar; de FC-MT511-1 (30T, 32T) en de FC-MT510-1 (30T, 32T, 34T).
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Cassette & ketting: De SHIMANO DEORE MICROSPLINE-cassette met 12-speed (CS-

M6100) is gemaakt van 12 duurzame stalen tandwielen en wordt geleverd in een 10-51T

versnellingsverhouding. Compleet met de ongeëvenaarde schakelkwaliteit van de

HYPERGLIDE+ technologie kun je deze cassette onder belasting zowel omhoog als omlaag

schakelen, waardoor de SHIMANO DEORE soepeler dan ooit tevoren kan schakelen.

De SHIMANO DEORE HG ketting voor 12-speed (CN-M6100) biedt een soepele transmissie

met een sterke kettingretentie door verlengde delen aan het uiteinde van de binnenste

kettingplaten perfect te combineren met de DYNAMIC CHAIN ENGAGEMENT+ voorste

kettingbladen en HYPERGLIDE+ cassettes zodat je kunt blijven trappen, zelfs tijdens het

schakelen onder belasting.
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Achterderailleur: De SHIMANO DEORE achterderailleur met 12-speed (RD-M6100-SGS)

maakt nauwkeurig en snel schakelen mogelijk binnen het 10-51T tandbereik. De 13-tands

derailleurwieltjes en SHIMANO SHADOW RD+ technologie verminderen het klapperen van de

ketting en zorgen voor een betere kettingretentie dankzij een stijvere derailleurarm en een

hogere kettingspanning.

Shifter: De SHIMANO DEORE rechter shifter met 12-speed (SL-M6100-IR) profiteert van

dezelfde technologieën als XTR, SHIMANO DEORE XT en SLX; I-SPEC EV. Dit biedt grotere

ergonomische aanpassingen zoals een zijdelingse beweging van 14 mm en een draaibeweging

van 10 graden zodat je de bediening op je stuur veel beter op jouw wensen kunt afstemmen.

Samen met de snelheid van RAPIDFIRE PLUS en een 2-WAY RELEASE-functie, kun je sneller

dan ooit tevoren door de 12-speed op je cassette schakelen.



Remmen: De SHIMANO DEORE M6100 remmen worden geleverd in een XC-specifieke

tweezuigerremklauw (BR-M6100) van de trail/enduro vierzuigervariant (BR-M6120), beide

met een opnieuw ontworpen remhendel (BL-M6100) wat resulteert in een stijvere bevestiging,

voor een betere terugkoppeling en meer vermogen. De remhendels zijn voorzien van Shimano’s

bewezen SERVO WAVE technologie die resulteert in een snellere pad/rotor inschakeling, een

beter vermogen en een kortere vrije slag. Beide remklauwen kunnen worden gebruikt met resin

of metalen remblokken en kunnen het beste worden gebruikt met de -RT64 of SM-RT54

remschijven.
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Als aanvulling op de cockpit is er een optionele zadelpenhendel, de SL-MT500. Hierdoor

kunnen rijders de zadelpen snel bedienen zonder hun handpositie op het handvat op te offeren.

De SL-MT500 zadelpen wordt geleverd in een klemband of I-SPEC EV variant voor een

strakkere stuuropstelling.
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SHIMANO DEORE M5100 serie (11-speed) en
M4100 serie (10-speed)
Door het behoud van een SHIMANO DEORE serie met 10-speed en de aanvulling van

SHIMANO DEORE met 11-speed wordt de veelzijdigheid van de naam SHIMANO DEORE als

groepsset uitgebreid tot vele verschillende rijstijlen, voorkeuren en budgetten.

Aandrijflijnen: In tegenstelling tot de versie met 12-speed, behouden beide series hier een

dubbele aandrijflijn (2x11 of 2x10) optie en een enkele aandrijflijn (1x11 of 1x10). De

geavanceerde 12-speedtechnologieën zijn verdwenen, maar rijders kunnen nog steeds

geweldige schakelprestaties leveren met HG-cassettes en HG-kettingen, RAPIDFIRE PLUS

MONO- linker shifters en 2-WAY RELEASE prestaties.
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Rijders die kiezen voor een crankset met 11-speed hebben de keuze uit een 11-51T HG-cassette

met een 30T of 32T enkele (1x11) aandrijflijn (FC-M5100) of een dubbele (2x11) aandrijflijn in

normale (FC-M5100-2) of Boost afstand (FC-M5100-B2) met 36T-26T kettingbladen en een 11-

42T stalen HG-cassette (CS-M5100).

Rijders met 10-speed kunnen hun 1x10 kettingbladen (30T of 32T) koppelen met een breed

scala aan 11-46T stalen HG-cassettes of, voor de 2x10 (36-26T) set up kunnen zij ook de 11-42T

stalen HG-cassette (CS-M4100) kiezen.
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Derailleurs: Achterderailleurs zijn specifiek naar keuze van de aandrijflijn. De SHIMANO

SHADOW RD+ RD-M5100-SGS achterderailleur is specifiek voor 1x11 kettinglijnen en wordt

geleverd met een low-profile ontwerp om schade door rotsen te voorkomen plus een

kettingstabilisator om het klapperen en het slaan van de ketting te verminderen. Hij is

ontworpen voor de laagste 51T versnelling op de HG-cassette met 11-speed. De RD-M5120-SGS

achterderailleur wordt ook geleverd met dezelfde SHIMANO SHADOW RD+ low-profile

ontwerp en kettingstabilisator en is ontworpen voor de kleinste tandwielen van 42T (2x11/10

speed) of 46T (1x10 speed). Een meer betaalbare M4120-SGS SHIMANO SHADOW RD is

eveneens leverbaar voor 2x11 of 2x10 aandrijflijnen maar dan zonder de

kettingstabilisatiefunctie.

De voorderailleur (FD-M5100/M4100) zorgt voor een soepele, stille en lichte voorwaartse

schakeling met een optimale bandenspeling (tot 2.3” op brede velgen). Beide opties zijn ook

leverbaar in meerdere montagestanden (D, E of M) zodat ze geschikt zijn voor verschillende

frameontwerpen.

Shifters: Of je nu kiest voor een enkele of dubbele aandrijflijn, de SHIMANO DEORE 10- en

11-speed shifters (SL-M5100-IL/IR) worden geleverd met de I-SPEC EV positionering voor een

vereenvoudigde aansluiting op de remmen en dropper zadelpennen, waardoor een strakker

stuur mogelijk is (er zijn ook bandklemmen leverbaar). Aan de linkerkant van het stuur laat de

RAPIDFIRE PLUS MONO hendel de rijders de voorderailleur bedienen met een enkele

duimhendel voor zowel licht als direct op- en terugschakelen. De rechter hendel is voorzien van

een optische versnellingsaanduiding voor een goed zichtbare versnellingsstand. De hendel is

voorzien van RAPIDFIRE PLUS snelheid om drie versnellingen lager te schakelen, terwijl de 2-

WAY RELEASE-functie rijders in staat stelt snel veel versnellingen terug te schakelen voor

naderende beklimmingen.

Remmen: Bij 10- en 11-speed er is één remhendel en zijn twee soorten remklauwen (2 of 4

zuigers) leverbaar. De BL-M4100 hendel is compatibel met een remklauw met 2 of 4 zuigers.

Hij is voorzien van een extra stuurcontactpunt voor een stijver gevoel en wordt geleverd met

een snellere inschakeling van de rem en een kortere vrije slag dan zijn voorganger. De BR-

MT420 remklauw met 4 zuigers biedt een krachtige remkracht voor hars of metalen

remblokken, terwijl de BR-MT410 remklauw met 4 zuigers een lichtere optie biedt (alleen

resin-remblokken).

 

Overview:



Deze grafiek toont snel de opties voor een enkele en dubbele aandrijflijn die beschikbaar zijn op

SHIMANO DEORE M6100, M5100 en M4100-niveau.

De nieuwste SHIMANO DEORE-onderdelen met 12-speed en de nieuwe SHIMANO DEORE-

onderdelen met 11-speed en 10-speed zijn vanaf de zomer van 2020 in de fietswinkels

verkrijgbaar.

NOOT VOOR DE REDACTIE
1. Embargo: Donderdag 7 mei 2020, 17:00 uur

 

2. Samenvatting technologieën:



3. Afbeeldingen: https://www.dropbox.com/sh/fw67862tgf3pk10/AAB1miJ-aaJ-

NcalalkDSHNVa?dl=0

 

https://www.dropbox.com/sh/fw67862tgf3pk10/AAB1miJ-aaJ-NcalalkDSHNVa?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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