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INTRODUCTIE SHIMANO CUES DI2 VOOR E-
BIKE PLATFORMS
Plus, anti-lock remmen met nieuw SHIMANO ABS

Geïnspireerd door de aanhoudende vraag van forenzen en rijders naar een probleemloze

aandrijving met een lange levensduur en goede prestaties, introduceert SHIMANO CUES een

nieuw, speciaal ontwikkeld lifestyle-onderdelenmerk voor elke rit. SHIMANO CUES biedt een

nieuwe basis voor veelzijdigheid en duurzaamheid voor een hele reeks fietsen en is te vinden op

SHIMANO’s nieuwe LINKGLIDE e-bikeaandrijving.

SHIMANO introduceert de nieuwe e-bike-specifieke SHIMANO CUES Di2 aandrijflijn en de

unieke integratie met de gloednieuwe EP6 en vernieuwde EP801 e-bike platforms. Samen

ontsluiten SHIMANO CUES Di2 en SHIMANO’s EP systemen de revolutionaire FREE SHIFT en

AUTO SHIFT met MANUAL OVERRIDE technologieën voor een soepelere rijervaring die meer

vertrouwen wekt.

Profiteer van de kracht van een slimme remcontrole onder alle omstandigheden met het

SHIMANO antiblokkeerremsysteem. SHIMANO ABS zorgt voor een soepeler en consistenter

remvermogen en helpt recreatieve rijders, forenzen en mensen met een zware lading om

controle te behouden.

SHIMANO CUES Di2
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Voor diegenen die zich liever op de rit concentreert of een probleemloze woon-werkritten

wensen, brengt SHIMANO CUES Di2 premium Di2 schakeltechnologie en langdurige, soepel

schakelende LINKGLIDE-duurzaamheid naar het topsegment van lifestyle e-bike aandrijvingen.

 

De volledig aanpasbare SHIMANO CUES Di2-groepset van SHIMANO integreert het

geavanceerde elektronische Di2-schakelen met SHIMANO’s e-bike systeemtechnologie,

waardoor de revolutionaire nieuwe automatische schakelmodus, AUTO SHIFT met MANUAL

OVERRIDE en de nog nooit eerder vertoonde mogelijkheid om te schakelen zonder te trappen

met de FREE SHIFT modus mogelijk wordt. Door gebruik te maken van SHIMANO’s

gecentraliseerde accu-energiebron en de geïntegreerde slimme systemen, biedt SHIMANO

CUES Di2 soepel, snel en beslissend schakelen, voor een continu comfortabele cadans.

 

Geniet van de luxe om altijd de juiste versnelling te hebben wanneer je door de straten van de

stad rijdt, dankzij SHIMANO’s systeem van slimme e-bikecomponenten. Laat het SHIMANO

CUES Di2-systeem de controle overnemen bij het uitrollen naar een stop, door automatisch de

optimale versnelling te vinden voor wanneer het verkeerslicht op groen springt.

CUES Di2 Componenten



RD-U6070

11-speed LINKGLIDE

Maximum low sprocket: 43T

Medium kooi
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RD-U6050

10-speed LINKGLIDE

Maximum low sprocket: 43T

Medium kooi

 

Kenmerken:

Elektronische Di2 Schakelprecisie

Duurzame en naadloze 10-speed LINKGLIDE-aandrijving

Maakt SHIMANO’s gloednieuwe AUTO SHIFT met MANUAL OVERRIDE en FREE SHIFT

modi mogelijk

CUES Di2 schakelmodi:

AUTO SHIFT met MANUAL OVERRIDE

SHIMANO’s geavanceerde automatisch schakelen tijdens het trappen en uitrollen
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FREE SHIFT

SHIMANO’s unieke schakeltechnologie waarmee rijders kunnen schakelen zonder te trappen

Zowel handmatig als automatisch beschikbaar

Volledig handmatig en elektronisch schakelen

Compatibiliteit:

SHIMANO EP600 en EP801 aandrijvingen

SHIMANO ABS

Behoud meer controle onder alle omstandigheden met SHIMANO’s nieuwe

antiblokkeerremsysteem – aangedreven door Blubrake en in combinatie met SHIMANO-

remmen. Door gebruik te maken van een wielsnelheidssensor bij de vóórrem in combinatie met

een ingebouwde bewegingssensor in de elektronische regeleenheid, biedt SHIMANO ABS zowel

een gecontroleerde als een consistentere remkracht.

 

Geen ongewenste slippartijen, omhoogkomende achterwielen of schokkerige bewegingen meer

bij snel remmen. In plaats daarvan ervaar je soepelere, consistentere remprestaties, perfect voor

bakfietsen met zware belading, dagelijkse forenzen en recreatieve rijders die op zoek zijn naar

extra controle op de fiets.

NOTES TO EDITORS:

01 Embargo: Voor onmiddellijke publicatie

02 Voor het downloaden van afbeeldingen, ga je naar :

Log in to pr.co

https://app.pr.co/manage/media_kits/229171/


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: : bike.shimano.com
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