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SHIMANO INTRODUCEERT DE
GLOEDNIEUWE EP600 MID-LEVEL
AANDRIJFLIJN MET EP8-PRESTATIES EN
UITGEBREIDE CONNECTIVITEIT
Plus updates van het EP8-platform met de EP801 aandrijfeenheid

Het gloednieuwe EP6-serie e-bikesysteem van SHIMANO levert compromisloze rijprestaties en

brengt hetzelfde natuurlijke rijgevoel en dezelfde prestaties van het high-end EP8-platform naar

een gemiddeld prijsniveau. Naast de beschikbaarheid voor een nieuwe doelgroep introduceert de

EP6 ook nieuwe mogelijkheden voor het SHIMANO EP-platform.

 

De beproefde EP8 aandrijfeenheid krijgt updates voor uitgebreidere mogelijkheden met de

introductie van de nieuwste EP801 versie. Nieuwe CAN-accessoirepoorten en XT Di2-

compatibiliteit voegen eigentijdse functies toe aan de bestaande kracht, prestaties en natuurlijke

rijkwaliteit van de EP8.

 

De nieuwste SHIMANO EP-aandrijfeenheden zijn ontwikkeld als integraal onderdeel van de

nieuwe XT Di2 aandrijvingen, en maken uitgebreide schakelmodi voor E-MTB mogelijk,

waaronder AUTO SHIFT met MANUAL OVERRIDE en FREE SHIFT.

Maak kennis met de gloednieuwe EP6
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De nieuwe EP600-aandrijfeenheid van SHIMANO voegt volledig nieuwe functionaliteiten toe

aan het SHIMANO EP gamma en de nieuwe EP600 biedt compromisloze prestaties voor een

middenklasse prijs. Het groeiende SHIMANO EP platform zorgt voor compatibiliteit met de

nieuwe XT Di2 schakelmodi - FREE SHIFT en AUTO SHIFT met MANUAL OVERRIDE – en is

voorzien van de volledig nieuwe FINE TUNE MODUS op de E-TUBE PROJECT app waarmee

het vermogensprofiel kan worden aangepast. De EP6 heeft bovendien extra accessoirepoorten,

voor toekomstbestendige compatibiliteit voor SHIMANO EP-platforms.

 

Specificaties:

85Nm max koppel

Continu nominaal vermogen: 250 watt

3.0 kg. totaalgewicht

CAN-poort voor uitgebreide compatibiliteit

 

Compatibiliteit:

XT Di2 HYPERGLIDE+

XT Di2 LINKGLIDE

CUES Di2

Di2-specificatie interne naafversnellingen

Mechanische aandrijvingen

EP801 updates
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De nieuwste updates voor de EP8-aandrijfeenheid van SHIMANO, die volledig nieuwe

functionaliteiten toevoegt aan het SHIMANO EP-gamma, breidt het EP platform uit met

compatibiliteit met de nieuwe XT Di2 schakelmodi, FREE SHIFT en AUTO SHIFT met

MANUAL OVERRIDE, alsmede de gloednieuwe FINE TUNE MODUS op de E-TUBE PROJECT

app, waarmee het vermogensprofiel kan worden aangepast. Extra accessoirepoorten op de

EP801 zorgen voor toekomstbestendige compatibiliteit voor SHIMANO EP-platforms.

Specificaties:

85Nm max koppel

Continu nominaal vermogen: 250 watt

2,7 kg. totaalgewicht

CAN-poort voor uitgebreide compatibiliteit

Compatibiliteit:

XT Di2 HYPERGLIDE+

XT Di2 LINKGLIDE

CUES Di2

Interne Hub Gears Di2 specificatie

Mechanische aandrijvingen

NOTES TO EDITORS:

01 Embargo: Voor onmiddelijke publicatie

02 Voor het downloaden van afbeeldingen, ga je naar:

Media kit: Shimano EP8 | Shimano Newsroom

https://media.shimano-eu.com/en-CEU/media_kits/226184/


03 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 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. Ga voor meer informatie naar: mtb.shimano.com
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