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Skorna för alla nyblivna cyklister
Shimanos nya landsvägsskor RC3 och RC1, samt MTB-skorna XC3 och XC1

levererar skön komfort och effektivt kraftöverföring till cyklister som precis

upptäckt tjusningen med cykelsport.

Hur vet du att någon är en cyklist, och inte bara en person som cyklar? Cyklisten har riktiga

cykelskor. Alla cyklister minns sina första cykelskor, eftersom de är en så viktig del i din

utveckling som cyklist. Riktiga cykelskor kan också omedelbart göra en enorm skillnad för hur

du presterar på cykeln.

Och för att alla nyblivna cyklister ska få en chans till en riktigt bra start har Shimano nu

uppdaterat sina landsvägs- och MTB-skor i instegssegementet med nya egenskaper och

teknologier som är direkt nedärvda från varumärkets mer avancerade skomodeller.

Landsvägsskor
Redan vid första anblicken syns det att nya RC3 (RC300) och RC1 (RC100) har liknande

utseende och egenskaper som Shimanos finaste landsvägssko S-PHYRE som används av många

av världens bästa proffscyklister.

Visst, att se ut som ett proffs är en sak, men att imitera prestandan är något helt annat. Men RC3

levereras också med följande:

mikrojusterbart Boa L6-spänne på utsidans mitt, vilket gör det enkelt att finjustera även i

farten

omslutande ovandel, sömlös konstruktion i mittensulan, samt glasfiberförstärkt nylonsula för

extra komfort

mittendel med low-stack design för extra stabilitet och kontroll

Var och en av dessa egenskaper är ett arv från Shimanos premiummodeller, vilket gör att RC3

verkligen är en perfekt mix av långvarig komfort och effektiv kraftöverföring, så att du verkligen

har stöd när du vill ta i lite extra.
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RC3: Styvhet: 6/12, vikt: 243g. Storlekar: herr: 36-52; dam: 35-44; extra bredd: 36-52.

Tillgängliga färger: svart, vit, röd.

Rekommenderat butikspris: 1 299 sek.

RC1 erbjuder å andra sidan ett ännu större fokus på komfort, för att ge dig en riktigt skön start

på din cykelkarriär. Några av de tekniska lösningarna är:

tre kardborreband för justerbar passform

en ovansida med mesh för utmärkt ventilation i kombination med mindre tryck runt foten

en yttersula liknande den hos RC3-modellen, som ger effektiv kraftöveföring men också

bekvämlighet när du behöver gå med skorna, vilket underlättas med styvhetsindex 6 av 12

Sammantaget erbjuder RC1 rejäl bekvämlighet och vardagsfunktion till ett riktigt bra pris.

RC1: vikt: 238g. Storlekar: herr: 36-50; dam: 36-44. Tillgängliga färger: svart, gul, navy.

Rekommenderat butikspris: 999 sek.

För fler detaljer om landsvägsskor från Shimano - se bike.shimano.com

MTB-skor
Även de nya XC-modellerna har nedärvt DNA från premiumsegmentet S-PHYRE, med snygg

design och effektiv kapacitet.

Egenskaper hos XC3:

mikrojusterbart Boa L6-spänne, vilket gör det enkelt att finjustera även i farten

SHIMANOs passform Dynalast som gör att fötterna känns fräschare längre

low-stack design som stabiliserar foten och optimerar kraftöverföringen

skydd runt tå och häl, samt mönstrad sula som effektivt tar dig igenom smuts, vatten eller

lera.

XC3 finns i färgerna svart och navy. Styvhet: 5/12, vikt: 332g. Storlekar: herr: 36-52; dam: 35-

44; extra bredd: 36-52. Rekommenderat pris: 1 299 sek.

Precis som RC1 har XC1 fokus på komfort, användarvänlighet samt alla nödvändiga funktioner

du behöver:



tre kardborreband för bekväm och justerbar passform

snygg ovansida med perforerat syntetläder för effektiv ventilation och skön känsla

lätt glasfiberförstärkt nylonsula med XC-yttersula i gummi för stabilt stöd och kraftöverföring

i tramptagen samt bra grepp när du behöver gå med skorna.

XC1 finns i färgerna svart och röd. Styvhet: 5/12, vikt: 334g. Storlekar: herr: 38-50; dam:36-

44. Rekommenderat butikspris: 999 sek.

För fler detaljer se mtb.shimano.com

 

Till redaktören:

Bilder: https://www.dropbox.com/sh/0mvqxerqvcah74o/AAAqUVkQiSi9dkH2R_k-ZIQ8a?

dl=0

Fler pressmeddelanden från Shimano: https://media.shimano-eu.com

  

Om Shimano Europa: Shimano grundades 1921 med ambitionen att hjälpa människor att

komma ut i naturen, uppnå sina drömmar och skapa nya livsstilar. Det är därför vi älskar att

designa världens bästa produkter och utrustning för cykling. Med nästan 100 års erfarenhet av

att tillverka cykelkomponenter är vi oerhört stolta över alla de segrar vi har varit en del av,

liksom de otaliga varv runt jorden som våra produkter varit med på. Du hittar mer information

på www.shimano.com.
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