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RESTYLING VAN SHIMANO’S ME7 EN ME5
SCHOENEN
Multi-conditie Trail/Enduro-schoenen combineren trapprestaties met off-the-bike

grip

Of je nu op zoek bent naar een snelle mountainbikeschoen of een allrounder, de ME7 en de ME5

van SHIMANO bieden alles wat je zoekt. De ME7 is het topmodel onder de mountain-enduro

schoenen. Zoals je dus kunt verwachten, wordt deze schoen geleverd met een gezonde dosis

feedback en studies van sporters in de Enduro World Series van 2019. De ME5 vertaalt deze

wedstrijdtechnologie in een schoen die zich thuis voelt aan de voet van competitieve en

veeleisende rijders die op zoek zijn naar een andere combinatie van trapstijfheid, grip en

comfort.

De ME7 heeft onder andere de volgende eigenschappen:

EEN NIEUWE MICHELIN® high-performance, dual-density rubberen buitenzool voor

superieure tractie met ongeëvenaarde duurzaamheid, stabiliteit en slipweerstand
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EEN NIEUWE onopvallende laagprofiel-sluiting, weggestopt van eventuele belemmeringen

om de voet stevig vast te houden

Lichtgewicht trapefficiëntie plus de duurzaamheid, de grip en de uitrusting die agressieve

trailrijders nodig hebben

Geperforeerde, synthetisch lederen bovenkant optimaliseert het comfort, de pasvorm en het

ademend vermogen

Neopreen rekbare enkelband die extra bescherming biedt tegen opspattend vuil van het

parcours

Snelvetersysteem dat veilig past bij een breed scala aan voetvormen

Waterdicht gedeelte rondom de schoenplaat om water buiten te houden

Torsionele “TORBAL” tussenzool voor een natuurlijke ‘flow’ van de rijder tijdens de

afdalingen

Volume+ leest met extra ruimte voor de tenen en voor extra comfort in een breder scala aan

voetvormen zonder dat dit invloed heeft op de lengte van de schoen. Maakt een ultra-breed

scala aan voetenmaten mogelijk in de maten 38-50.



Gewicht: 400 gram (maat 42), Stijfheid: 8/12, maten: 38, 39, 40, 41-46, 47, 48, 49, 50.

Beschikbare kleuren: zwart: maat 38-50, olive: maat 41-47

Leverbaar: vanaf september 2020.

De ME5 beschikt over de volgende eigenschappen:

NIEUWE enkele Boa® L6-verstelknop voor snelle en nauwkeurige microverstelling plus

afsluitdop om te voorkomen dat deze per ongeluk loskomt bij botsingen
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Speciale parcoursschoen die een uitstekende stijfheid combineert met trapprestaties en off-

the-bike grip.

De verstevigde buitenkant biedt een uitstekende bescherming en is zeer duurzaam

Eigen SHIMANO rubberen antislip buitenzool met superieure grip onder natte

omstandigheden

Torsionele “TORBAL” tussenzool voor een natuurlijke ‘flow’ van de rijder tijdens de

afdalingen.

Gewicht: 362 gram (maat 42), Stijfheid: 6/12, Maten: 38-50. Beschikbare kleur: zwart.
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Leverbaar: vanaf september 2020.

NOOT VOOR DE REDACTIE

1. Embargo: donderdag 30 juli 2020, 17:00 uur

2. Consumentenadviesprijzen: ME702: € 189,99, ME502: € 149,99

3. Afbeedlingen:

https://www.dropbox.com/sh/1z0bwemj2kii5qg/AABkIIuY4ZcjMLuR5AKkqU9la?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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