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VERNIEUWDE SHIMANO GRAVITY
SCHOENEN ZIJN VOORZIEN VAN NIEUW
ULTREAD RUBBER COMPOUND
Nieuwe GR903 modellen met verbeterde grip, plus nieuwe All-Mountain (AM903

& AM503) en Touring (ET7 & MT502) modellen

Of je nu naar beneden staart vanaf de top van een afdaling of naar boven kijkt en je afvraagt hoe

je dit hebt klaargespeeld, je schoenen leveren een belangrijke bijdrage aan dit proces. Dat kan

zijn tijdens het overbrengen van je kracht op de pedalen of het tractievermogen op het parcours

of gewoon om je voeten en enkels te beschermen en te ondersteunen. 

 

Hoe dan ook, de keuze van je schoeisel kan een enorme impact hebben op de tijd van de race, je

snelheid en je plezier. En met dat in gedachten, zitten de nieuwe Gravity modellen en All-

Mountain modellen van Shimano die deze herfst worden gelanceerd, boordevol eigenschappen

om je hard en snel te laten rijden.  

⏲
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GR-serie

De GR of Gravity serie, is Shimano’s schoen met platte zolen voor Downhill en Enduro voor

rijders die liever niet aan pedalen zijn vastgeklikt.
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De GR-serie wordt geleverd met een nieuwe platte Gravity zool en Shimano’s nieuwe eigen

‘ULTREAD’ ultieme loopvlak met geoptimaliseerde compound en profiel voor verbeterde grip op

de pedaalpennen. 

 

Het loopvlak of het gegroefde profiel op de zool van de schoen, komt overeen met de pennen en

de vorm van het contactblok van Shimano’s platte pedalen, wat zorgt voor een superieure grip en

waardoor de pennen zich in de zool kunnen verankeren met een betere duurzaamheid van de

schoen. De zool heeft ook een specifiek gripprofiel bij de teen en de hiel waardoor je prettiger

kunt lopen met de schoen. 
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De GR9 wordt geleverd met versterkt synthetisch leder met ademende, geperforeerde

inzetstukken, plus enkel- en teenbescherming en een vetersluiting. De GR9 wordt geleverd in

een herenuitvoering in de maten 38-48, in zwart of smoke wit/zwart. Gewicht: 385 gram.

 

De GR-serie is specifiek ontworpen voor gebruik met Shimano’s nieuwe DEORE XT (PD-

M8141), SAINT (PD-M829) of pedalen van een andere serie (PD-GR400).

 

De GR5 completeert Shimano’s Gravity lijn, die een carry-over is van voorgaande jaren.
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AM-series

De AM of All-Mountain serie, is Shimano’s SPD-schoen voor Downhill en Enduro voor rijders

die de voorkeur geven aan een sterkere verbinding met de pedalen. De verbeterde AM903 versie

wordt geleverd met een beschermende veterbedekking om het handige snelvetersysteem te

bedekken, plus een bredere wreefband voor veiligere acceleraties en een nieuwe leest om een

breder scala van voetvormen te bedekken. Het contactoppervlak van de zool is geoptimaliseerd

voor Shimano’s PD-M821 pedaal, met een verlengd pedaalkanaal voor stabiliteit wanneer deze

niet is vastgeklikt, plus een teen- en hielpatroon voor grip. 

 

Overgenomen van de vorige versie is de asymmetrisch verhoogde gewatteerd en van kussentjes

voorziene enkelkraag, de zijwaartse zool en voorgevormde neus voor extra bescherming, plus

waterdichte coating op de buitenkant en sneldrogend binnenmateriaal.



De AM9 wordt geleverd in zwart met goudkleurige belettering of in navy met een paarse

schakering en paarse belettering, in de maten van 38-48. Gewicht: 415 gram.

 

Bovendien is er in de SPD-categorie de AM503 met zijn op skateschoenen geïnspireerde look en

het snelvetersysteem maar zonder de veterbedekking van de AM9.
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De schoen is verkrijgbaar in de maten 38-48 in Zwart of Olijfgroen voor de heren of in de maten

36-44 in Aquablauw voor de dames. De AM503 voor heren weegt 440 gram, de AM503 voor

vrouwen weegt 416 gram. 

Touringserie
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Alhoewel touringschoenen een wereld verschillen van de Gravity en All-Mountain raceschoenen,

hebben ze toch een aantal overeenkomsten. De ET7, een nieuwe schoen in de Touringserie, heeft

een platte zool voor platte pedalen en kan een aanvulling zijn voor de schoenencollectie als er

evenveel gewandeld wordt als gefietst. .

De nieuwe ET7 is ontworpen voor e-bike rijders en is voorzien van een Splashshield, een

waterafstotende functie op de teen, tong en de zijkanten, wat een goede balans biedt tussen

waterbescherming, ademend vermogen en een prestatiegerichte pasvorm. Die pasvorm kan

nauwkeurig worden afgesteld met een nieuwe L6-BOA verstelknop en veter voor micro-

afstellingen.
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Gezien de verschillende rijstijlen van e-bikers, heeft de ET7 een stijve ‘power transfer blade’ in

de tussenzool om de achillespees te beschermen tegen buiging van de schoen en om een betere

krachtoverbrenging op het pedaal te hebben. Net als de GR9, heeft ook de ET7 zool

tractiepunten op de teen en hiel voor wandelen, plus een 360 graden tractie zoolpatroon voor

een betere grip op het pedaal.

 

De ET7 is leverbaar in een herenversie in Zwart of Blauw en een damesversie in de kleur Plum. 
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Elders in de Touring-categorie bevindt zich de MT502 die wordt geleverd met een versterkt

geperforeerd bovenwerk met teenbescherming, plus een snelvetersysteem en een band voor

extra ondersteuning van de voet. De zool is voorzien van een met glasvezel versterkte plaat voor

een optimale stijfheid van de zool en een EVA tussenzool voor trapefficiëntie en het

loopcomfort. 

De MT502 is leverbaar in een herenversie (Zwart, Navy) en een damesversie (Grijs).

Alle modellen zijn vanaf oktober 2021 leverbaar.
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NOOT VOOR DE REDACTIE

1.      Embargo: maandag 1 november 17:00 uur

2. Consumentenadviesprijzen:

Shimano GR903: € 139,99

Shimano AM903: € 149,99

Shimano AM503: € 89,99

Shimano ET7: € 119,99
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Shimano MT502: € 89,99

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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