
 01 november 2021, 14:00 (CET)

SPECIFIEKE S-PHYRE BAANSCHOENEN EN
NIEUWE ROAD SCHOENEN INCLUSIEF DE
DURA-ACE LIMITED EDITIE

De jacht op nog betere prestaties wordt voortgezet met Shimano’s nieuwe S-PHYRE RC9 track -

(SH-RC902T) en de special edition (SH-RC902S) schoenen.

 

Door de krachtoverbrenging en trapefficiëntie te maximaliseren en die technologie naar de

nieuwe RC702 en RC502/RC502W modellen te vertalen, heeft Shimano haar meest

prestatiegerichte schoenen gecreëerd, die de voeten sieren van rijders van World Tour teams

waaronder Jumbo-Visma (inclusief Olympisch kampioen tijdrijden en tweevoudig Vuelta a

España winnaar Primož Roglič), Alpecin-Fenix, Team DSM en Arkea-Samsic. 

 

S-PHYRE RC902T en RC902S

De nieuwe S-PHYRE RC9T is een specialistische track wedstrijdschoen voor sprinters, tijdrit- en

criteriumspecialisten. Het bovenwerk is rekbestendig en omhult de schoen om beweging van de

voet te minimaliseren en de krachtoverbrenging te benadrukken. De externe hielcup stabiliseert

de hiel comfortabel om draaibewegingen in de achillespees te verminderen en, samen met de

Dynalast pasvorm, positioneert de RC9T de voet voor intense acceleraties en hoge snelheden. 
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Eén BOA Li2 verstelknop met een laag profiel en power boost vetergeleider zorgt voor het

aantrekken van de veter. Een klittenbandsluiting is toegevoegd voor pedaalgebruik tijdens de

tracking en een lage stack hoogte brengt de voet dichterbij het pedaal voor een betere stabiliteit.

In combinatie met een ultrastijve 12/12 carbon buitenzool, is de RC9T afgestemd op maximale

krachtoverbrenging.

De S-PHYRE RC9T is alleen leverbaar in Wit, in standaard pasvorm (maat 36-48, halve maten

39-47) of breedtematen in (maat 38-48, halve maten 39-47), en met een gewicht van 235 gram

(gebaseerd op maat 42). 
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De S-PHYRE RC9S is een bijzondere Dura-Ace-versie van onze ultieme profschoen; de RC902.

De RC9S volgt het Dura-Ace kleurenschema met een geëmailleerde zwarte buitenzijde en een

glanzend zwarte hielcup. De metalen dubbele low-profile BOA Li2 verstelknoppen in parelmoer

voegen nog meer verfijning toe aan deze special edition wedstrijdschoen. 

Zowel de S-PHYRE RC9T als de RC9S beschikken over een Silvadur antibacteriële behandeling

van de binnenzool. Dit voorkomt geur via zilverionen die geactiveerd worden wanneer voeten

beginnen te zweten. 
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De S-PHYRE RC9S is alleen leverbaar in Zwart, in standaard pasvorm (maat 36-48, halve maten

39-47) of in breedtematen (maat 38-48, halve maten 39-47), en met een gewicht van 240 gram

(gebaseerd op maat 42). 

 

SH-RC702

De nieuwe RC7, die veel technologieën van de RC902-schoen overneemt, is doordrenkt met het

S-PHYRE DNA.  Soepele trapbewegingen en efficiënte krachtoverbrenging worden

gegarandeerd door de DYNALAST pasvorm voor comfort van de achillespees, dubbele BOA

verstelknoppen voor snelle micro-instellingen van de spanning en een omhullend bovenwerk

voor een ideale pasvorm. De verstelknoppen zijn dit keer de BOA L6, de tussenzool heeft een

stijfheidsindex van 10/12, de antibacteriële Silvadur-geurbestrijder is achterwege gelaten.

De nieuwe RC7 is leverbaar in Zwart, Rood en Wit, in standaard pasvorm (maat 38-50, halve

maten 38-47) of in breedtematen (maat 38-50, halve maten 38-47), en met een gewicht van 255

gram (gebaseerd op maat 42). 

 

SH-RC502 & SH-RC502 Dames
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De RC5 modellen hebben een geperforeerd/TPU en synthetisch leder bovenwerk voor een ideale

pasvorm. De tussenzool heeft dit keer een stijfheidsindex van 8/12 en er wordt één BOA L6

verstelknop gebruikt samen met een klittenbandsluiting over de basis van de tenen voor een

veilig comfort van veel voetvormen. 

De damesversie heeft dezelfde eigenschappen als de reguliere versie maar met een

damesspecifieke leest voor een natuurlijke en comfortabele pasvorm. 
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De nieuwe RC5 is leverbaar in Blauw, Zwart en Wit, in standaard pasvorm (maat 38-50) of in

breedtematen (maat 38-50), met een gewicht van 241 gram (gebaseerd op maat 42). De RC502

Damesversie wordt leverbaar in Turquoise, Zwart of Wit, in een standaard pasvorm (maat 36-

44), met een gewicht van 228 gram (maat 40).

 

Alle nieuwe RC-modellen zijn compatibel met Shimano’s SPD-SL pedalen (zoals bijv. PD-R9100,

PD-R8000 of PD-R7000) en zijn leverbaar bij Shimano retailers vanaf oktober 2021.

NOTES TO EDITORS:
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1.      Embargo: maandag, 1 november, 17:00 uur

2. Consumentenadviesprijzen:

SH-RC902T: € 359,00

SH-RC902S: € 359,00

SH-RC702: € 199,99

SH-RC502: € 139,99

SH-RC502W: € 139,99

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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