
 15 mei 2020, 17:00 (CEST)

NIEUWE SHIMANO PEDALEN
Nieuwe PD-EF202 en PD-EF205 platte pedalen op instapniveau bieden een

aantrekkelijke upgrade voor de recreatieve fietser en er zijn nieuwe PD-ME700

pedalen voor trailrijden.

Hoewel het Shimano's SPD-systeem een begrip is als het gaat om klikpedalen, staan de platte

pedalen van de fietsonderdelenproducent ook bekend om hun ongeëvenaarde kwaliteit. Nu

vergroten twee nieuwe platte pedalen Shimano's aantrekkingskracht voor consumenten die op

zoek zijn naar betrouwbaarheid tegen een instapprijs.

De aantrekkelijke nieuwe PD-EF205- en PD-EF202-pedalen zijn licht voor metalen platte

pedalen (ze komen respectievelijk op 612 gram en 512 gram) hebben een dun profiel, brede

pedaal-naar-schoen-verbinding en zijn een aantrekkelijke upgrade voor mountainbikes,

trekking- en woon-werkfietsen.
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Beide pedalen hebben een groot holvormig platform om een breed contactvlak met flat pedal

schoenen te creëren en om een stabiel pedaalplatform te bieden. De nieuwe PD-EF205 heeft een

gesloten body van resin en een stabiel platform voor casual MTB-rijden, stadsgebruik en

trekking met casual schoenen. Aan de andere kant is de PD-EF202, met zijn open

modderafscheidend ontwerp, meer bedoeld voor e-MTB-gebruik met casual- of sportschoenen.
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De pedalen zijn gemaakt van een licht aluminium body en hebben een duurzame chromoly

stalen pedaalas, met hetzelfde ontwerp als de hoogwaardige modellen van Shimano, compleet

met een onderhoudsvriendelijke cartridge-aslager, wat betekent dat ze een duurzame toevoeging

voor iedere fiets zijn.
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De PD-EF205 heeft een resin wrijvingsplaat voor extra grip op casual schoenen, terwijl de PD-

EF202 gegoten pinnen heeft om een stevige verbinding te maken met platte schoenzolen.

PD-ME700
Als aanvulling op Shimano's nieuwe pedaalintroducties in 2020 is het nieuwe trailgerichte PD-

ME700 SPD-pedaal.

Perfect voor gebruik met mountainbikes, e-mountainbikes en gravelfietsen, de nieuwe

dubbelzijdige ME700-pedalen worden geleverd met een brede platformkooi om de binding te

beschermen en een groter contactgebied voor schoenzolen, wat een perfecte match vormt met

Shimano's All-Mountain-schoenen.
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De PD-ME700 is ontworpen voor ruig rijden met een duurzame aluminium body en een

chromoloy stalen pedaalas. Net als de meeste andere offroad-pedalen van Shimano, wordt de

PD-ME700 geleverd met gemakkelijk te onderhouden patroonlagers om vuil en vocht buiten te

houden, waardoor er minder onderhoud nodig is. De nieuwe PD-ME700-pedalen wegen 540

gram en worden geleverd met een paar SM-SH51-schoenplaatjes.

 

De PD-EF202 (zwart) zal vanaf juli in de winkels liggen, de PD-EF205 en de PD-ME700 worden

eind augustus verwacht.

NOOT VOOR DE REDACTIE

1.       Embargo: vrijdag 15 mei 2020, 17:00 uur

 

2.       Afbeeldingen:

https://www.dropbox.com/sh/kyskqcbmkxeh346/AADQivHjYLrriHuMTQsgX8IEa?dl=0

 

3.       Definitie van het sleutelbegrip: SPD staat voor Shimano Pedaling Dynamics, een

systeem dat een schoenplaat in een uitsparing of op een schoenzool gebruikt om in een

pedaalbinding te klikken. Het SPD-systeem is in 1990 door Shimano uitgebracht.

4. Consumentenadviesprijzen:

EF202 vlak met noppen € 35,99

EF205 vlak met noppen € 39,99
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SPD ME700 met schoenplaatjes SM-SH51 € 47,99

 

5.       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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