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NIEUWE KLEUREN VOOR SHIMANO'S ELITE
CROSSCOUNTRY- EN TRIATLONSCHOENEN
SHIMANO XC9 nu verkrijgbaar in zilver, de TR9 in zwart parelmoer

De Shimano-schoenkeuze voor elite triatleten en topmountainbikers is uitgebreid met nieuwe

kleurenversies.

XC9 crosscountry-schoen

De unisex XC9 (SH-XC901) is gemaakt voor crosscountry- en cyclocrosswedstrijden, waar

stevige en duurzame schoenen een voorwaarde zijn en waar een goed modderafvoerend

vermogen een vereiste is om onder extreme omstandigheden te kunnen functioneren, maar toch

lichtgewicht en stijf voor het trappen van hoge vermogens.
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De SH-XC901 is reeds verkrijgbaar in blauw, groen en zwart. De nieuwe zilverkleur is

verkrijgbaar in een standaardmaat en breedtematen van maat 36 tot 48 (inclusief halve maten

van 37,5 tot 46,5) en weegt 265 gram (maat 42).

Opvallende kenmerken zijn onder meer:

Dubbele BOA® IP1-verstellers voor micro-aanpassingen en een race-fit bovenwerk voor een

ultieme pasvorm

Lage schachthoogte en externe hielkap voor voetstabilisatie
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Tussenzool van carboncomposiet en MICHELIN®-buitenzool met antislippatroon en

optionele spikes voor superieure tractie en krachtoverdracht.

Een dempende en stabiliteitsverhogende holle binnenzool met hoge dichtheid en aanpasbare

pads om de schoen naar wens af te stemmen

SHIMANO DYNALAST is een anatomisch gevormd leestontwerp, volledig aangepast op de

contouren van een voet. Dit voorkomt overstrekkingen van spieren en de irritatie die daarbij

ervaren wordt. Door Dynalast fietst men in een betere traphoek en is dus comfortabeler. Dat

leidt tot een efficiëntere krachtoverbrenging.

De XC9 is compatibel met Shimano SPD-schoenplaatjes. Het is verkrijgbaar in de nieuwe

zilverkleur vanaf juni 2020.

TR9 triatlonschoen

De unisex TR9 (SH-TR901) is een elite triatlon-raceschoen gemaakt met het podium in

gedachten. De TR9 is ontworpen voor optimale krachtoverdracht en comfort met functies om

tijd te besparen tijdens het wisselen tussen het fietsen en hardlopen.



De SH-TR901 is reeds verkrijgbaar in het blauw. De nieuwe kleur zwart parelmoer is

verkrijgbaar in de maten 36 tot 50 (inclusief halve maten van 37,5 tot 46,5) en weegt 230 gram

(maat 42).

Opvallende kenmerken zijn:

Een brede T1 Quick klittenbandstrap, gemakkelijk te pakken grote hiellus en een extra brede

opening aan de bovenkant om de schoenen snel aan- en uit te kunnen trekken.
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Een lichtgewicht, stijve carbonzool (stijfheidsclassificatie van 10/12) voor efficiënte

krachtoverdracht en een extern hielstuk om de hiel te stabiliseren.

Waterbestendig microfiber synthetisch leer en een ademend 3D-mesh met strategische

ventilatie voor sneldrogend ademend vermogen en comfort zonder sokken

Een dempende en stabiliteitsverhogende holle binnenzool met hoge dichtheid en aanpasbare

voetzooltjes om de schoen naar wens af te stemmen.

SHIMANO DYNALAST is een anatomisch gevormd leestontwerp, volledig aangepast op de

contouren van een voet. Dit voorkomt overstrekkingen van spieren en de irritatie die daarbij

ervaren wordt. Door Dynalast fietst men in een betere traphoek en is dus comfortabeler. Dat

leidt tot een efficiëntere krachtoverbrenging.

De TR9 is compatibel met Shimano SPD-SL-schoenplaatjes. Het is vanaf juni 2020 verkrijgbaar

in de nieuwe zwarte parelmoerkleur.

 

NOOT VOOR DE REDACTIE

1.       Embargo: Maandag 1 juni 2020

2.      Afbeeldingen:

https://www.dropbox.com/sh/vpzu2uke2ak8x36/AABrPS8OZivu1iD9WOA8qDjIa?dl=0

3.       Zie voor meer informatie over de huidige XC9 en TR9:

XC9 https://bike.shimano.com/en-EU/product/apparel-accessories/s-phyre/SH-XC901.html

TR9: https://bike.shimano.com/en-EU/product/apparel-accessories/shimano-series-lsg-

2020/SH-TR901.html

4. Consumentenadviesprijzen:

XC9: € 349,00

TR9: € 229,00

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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