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SHIMANO’S GROOTSTE E-BIKE ACCU’S
VERHOGEN DE RIJCAPACITEIT
Nieuwe 630Wh-accu’s om de fietstijd te verlengen; nieuwe 12-speed

kettingbladen en een fietscomputer display vergroten de keuze voor SHIMANO

STEPS-gebruikers.

NIEUWE ACCU’S TOEGEVOEGD

Shimano heeft drie nieuwe e-bike accu’s aan zijn SHIMANO STEPS assortiment toegevoegd

waaronder interne en externe versies van de 630Wh uitvoeringen voor meer capaciteit en voor

nog langere ritten.

De krachtige BT-E8036 wordt de grootste geïntegreerde accu van Shimano met een

capaciteit van 630Wh.

De geïntegreerde BT-E8035-L accu heeft dezelfde afmetingen, maar wordt geleverd met een

kleinere capaciteit van 504Wh en een snellere laadtijd van 4 uur (80% opladen in 2,5 uur).

Naast de twee geïntegreerde downtube-opties wordt de nieuwe 630Wh BT-E8016 de grootste

externe accu van Shimano, met een nieuwe aansluitpoort: de BM-E8016.
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Net als de andere SHIMANO STEPS accu’s, bieden de nieuwe BT-E8036, BT-E8035-L en BT-

E8016 een extreem lange levensduur. Zelfs na 1.000 volledige laadcycli (wat 19 jaar eens per

week opladen zou betekenen!) hebben de nieuwe accu’s nog steeds 60% van hun capaciteit. Dit

houdt in dat je je op de route kunt focussen in plaats van op je accu-indicator.

Met deze nieuwe SHIMANO STEPS toevoegingen hebben klanten nu de keuze uit 10 accu’s met

een bagagedrager, een extern type of met een geïntegreerde downtube-positie en met een

snellere laadtijd van de 418Wh of 504Wh accu’s of voor een grotere rijcapaciteit van de 630Wh

accu.
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NIEUWE CRANKSETS TOEGEVOEGD

De e-bike cranksets krijgen een uitbreiding met een nieuwe 12-speed kettingblad dat

compatibel is met 157 mm O.L.D. naven. Het SM-CRE80-12-SB kettingblad wordt geleverd in

34T of 36T uitvoering, beide met DYNAMIC CHAIN ENGAGEMENT+ tanden om te

voorkomen dat de ketting eraf loopt.

NIEUWE FIETSCOMPUTER DISPLAY

Er komt een nieuwe toevoeging aan de SHIMANO STEPS stads e-bike waardoor het stuur nog

strakker zal ogen.

Het nieuwe display van de SC-E5000 fietscomputer wordt geleverd met geïntegreerde

schakelaars om het SHIMANO STEPS-ondersteuningsniveau te verhogen of te verlagen. Met de

extra knoppen kan de aangesloten verlichting worden in- en uitgeschakeld en kunnen de

displaymenu’s worden opgeroepen.
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De SC-E5000-fietscomputer is compatibel met het bestaande SHIMANO STEPS-systeem, zodat

consumenten bestaande e-bikes kunnen upgraden.

Alle nieuwe SHIMANO STEPS-producten worden in de zomer van 2020 op de markt verwacht.

NOOT VOOR DE REDACTIE

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

 

2.       Afbeeldingen: https://www.dropbox.com/sh/cw8x7xtl4io6qjx/AACv1Cnv0-

n_b9Tj9qku8glKa?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. Kijk voor meer informatie op www.shimano.com
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