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EN NY DEFINITION AV VÄRLDSKLASS -
SHIMANO RC902 S-PHYRE
Funktionsspecifika zoner, optimering av effektöverföringen och specialutvecklad

passform - Shimano RC902 är överlägsen komfort och krafteffektivisering.

Shimanos S-PHYRE-sko har varit en framgångssaga sedan den första lanseringen 2017, med

mängder av segrar och podieplatser i den absoluta världseliten. Det här är i allra högsta grad en

sko för den som alltid vill få ut maximalt av varje insats. Den nya modellen för 2021 kombinerar

vetenskapligt utvecklad design med en ny nivå av material. Resultatet är en sko med ett enda

syfte - att komma först över mållinjen. Något som RC902 redan har bevisat genom Wout van

Aerts seger i årets upplaga av Milan-San Remo.

⏲

http://media.shimano-eu.com/


   

Precis som andra S-Phyre landsvägsskor består RC902 av förstärkt lädermaterial med

mikrofiber, utbytbara hälkuddar, BOA-spännen med låg profil samt passformsdesignen

Dynalast. Men utvecklingen som har skett i både design och funktion gör RC902 till en sko som

verkligen sticker ut.

Tre designområden har varit i fokus: funktionsspecifika zoner, optimering av kraftöverföringen

och ännu bättre passform - vilket gör Shimano S-Phyre till det mest självklara valet för

prestationer i världsklass.
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En cykelsko är mer än bara en plattform för att trycka ner en pedal. Varje sko behöver ha rätt

kombination av stöd, rörelse och komfort för att kunna leva upp till cyklistens kapacitet, behov

och förväntningar. Genom att studera trampdynamiken och fotens rörelser på högsta nivån hos

världseliten har Shimano skapat funktionsspecifika zoner i nya RC902, som löser pusslet i den

komplexa dynamiken genom olika lager av förstärkt mesh och lädermaterial som tillsammans

optimerar passformen, styvheten, flexibiliteten, elasticiteten och andningsförmågan.
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Shimanos kolfibersula med maximalt styvhetsindex 12 i kombination med RC902s nya anti-

twist-stabiliserande hälbox gör att kraftöverföringen blir optimal. Studier av tramp- och

fotrörelser hos professionella cyklister har lett till analyser av hur krafterna yttrar sig i

exempelvis spurtsituationer. Resultatet är en omdesignad hälbox med en kombination av

flexibelt och styvt material, som hanterar de intensiva vridkrafterna i explosiva accelerationer på

bästa sätt.

Att utveckla den perfekta passformen i alla storlekskombinationer (ordinarie storlekar,

halvstorlekar, extra bredd och damstorlekar) har också varit en pusselliknande utmaning. Det

nya 360° Surround Wrapping Upper omsluter foten som en kokong från ovansidan och runt

hela skon till yttersulan, så att det ger en mycket bekväm känsla, men också förvaltar alla dina

watt på bästa sätt.



       

På RC902 sitter BOA Fit System Li2-spännen med tvåvägsjusteringar. Skon är behandlad med

Silvadur som gör att den håller dålig lukt borta så att skorna känns fräscha längre. RC902 finns i

blått, svart och vitt, samt i en röd version hos vissa utvalda S-Phyre-handlare.

RC902 väger cirka 235 gram och kommer i storlekarna 36 - 48. Den damspecifika modellen

RC902-W finns i vitt och har en tajtare läst och ovansida - tillgänglig i storlekarna 36 - 44.

TILLGÄNGLIGHET

Shimano RC902 finns i butik i december. Rekommenderat butikspris 3 999 sek.
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TILL REDAKTÖREN

1.       Embargo: tisdag 1 september, 2020, kl. 17.00 CEST

 

2.       Bilder: https://www.dropbox.com/sh/yvk1r3ukzhqfan9/AACMhhAJQAktr-

kiL4Z9pqNKa?dl=0

 

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

 

4.       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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