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SHIMANO’S VERNIEUWDE LICHTGEWICHT
RX8 GRAVELSCHOEN ONTWORPEN VOOR
DE GRAVEL RACE SCENE
Verkrijgbaar in twee kleurvarianten met mannelijke of vrouwelijke pasvorm.

Met een podiumplaats bij Unbound, één van de moeilijkste eendaagse gravelraces ter wereld, is

de RX8 een schoen met een echte racestamboom. 

In juni 2021 reed Laurens ten Dam 200 mijl (ruim 320 kilometer) door het stof en de modder

van Kansas, en is in de Unbound als tweede geëindigd. En enigszins geïnspireerd door de dorre

landschappen van Kansas, zijn twee nieuwe kleurvarianten gecreëerd, namelijk Burnt Bronze en

de kleur Geel/Goud oftewel desert-at-dusk.

De RX8 is één van de lichtste offroad schoenen in Shimano’s assortiment, met een gewicht van

slechts 265 gram (130 gram lichter dan een paar Shimano XC901 schoenen), wat een

aanzienlijke energiebesparing oplevert tijdens de duizenden pedaalomwentelingen die nodig zijn

om een hele dag te racen of een meerdaags avontuur te doorstaan.
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De RX8 beschikt bovendien over een hielstabilisator, een teenbeschermer, een lichtgewicht

carbon composietzool met antislip-zool in het pedaalkanaal, een breed pedaal contactblok en

TPU-noppen bij de hiel en de tenen voor een betere grip tijdens het lopen. 

 

Tot slot, helpt het soepele bovenwerk, gemaakt uit één stuk synthetisch leer met geperforeerde

ventilatie en de Silvadur stay-fresh technologie op het materiaal van de binnenzool, de schoen rit

na rit fris te laten ruiken.
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De RX8 is leverbaar in de maten 38-50 inclusief breedtematen. Een uitvoering specifiek voor

vrouwen is leverbaar in de maten 36-44. De RX8 is het beste te combineren met de Shimano

SPD M9100 of M8100 pedalen. 

 

Zowel de nieuwe Burnt Bronze alsook de Desert-at-Dusk RX8 modellen zijn vanaf oktober 2021

leverbaar. 
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NOTES TO EDITORS:

1.      Embargo: donderdag 30 september 18:00 uur

2.      Consumentenadviesprijs:

Shimano RX8: € 229,00

3.      Product images:

https://www.dropbox.com/sh/4wv0nvni3kupznr/AADVJcC0dqn42DrlMZS-NxHVa?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. Zie voor meer informatie www.shimano.com.
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