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Din bästa kumpan på grusvägen - Shimano RX8
Nu i begränsad upplaga i läckert lila/grön fade.

Med kaxiga färger och iögonfallande design kan du nästan hör hur RX8 ropar på

uppmärksamhet. Färgkombinationen är inspirerad av Santa Rita Prickly Pear Cactus som hör

hemma i Arizona, New Mexico och Texas. Men det här är en sko som är särskilt framtagen för

att göra dina gravelrundor och äventyr ännu härligare - oavsett var i världen du cyklar.
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RX8 lanserades i svart och silver 2019, och har uppmärksammats för sin smäckra design och

låga vikt. Självklart har den nya lila-gröna versionen samma unika egenskaper för en off-road-

sko, med den låga vikten på 265 gram i storlek 42 i kombination med en bekvämt dämpad insida

och styv, tävlingsinriktad yttersula i kolfiberkomposit.

Komfort är av största vikt för gravelcyklister och RX8 lämnar ingen besviken. Den har dubbla

Boa IP1-spännen för enkel och exakt justering, Silvadur Stay-Fresh-behandling på innersulan,

en tajt hälbox och möjlighet att anpassa stödet i hålfoten, så att du alltid kan cykla med en

bekväm känsla, oavsett vilken terräng du befinner dig i.
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Med tåligt TPU-mönster på yttersulan, stötdämpare på tå och häl samt ett slitstarkt syntetläder

på ovansidan är detta en sko som tål en hel del tuffa tag.
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Oavsett om du väljer nya RX8 eller originalversionen kommer du garanterat att få det bästa av

två världar - erkänd racing-teknologi i kombination med den tålighet som äventyren kräver. Så

att du kan cykla både längre och fortare.

Finns i storlekarna 38-50 samt extra bredd 38-48.
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https://www.dropbox.com/sh/ymltpqr4rpqcz5s/AAAvRjMcKF3lEVywxSRUjEsYa?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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