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SHIMANO FIRAR 100 ÅR AV
TILLVERKNINGSEXPERTIS
Från 1921 till 2021 – nu når Shimano en hundraårig milstolpe. Med anledning
av jubileumet släpper Shimano en helt ny webbplats samt en minnesbok i
begränsad upplaga.

1921, i Sakai City, Japan, grundade Shozaburo Shimano företaget som bär hans namn.

Etthundra år senare har Shimano över 11 000 anställda i 50 bolag världen över, med inriktning

på tillverkning, forskning, försäljning och marknadsföring. Samtidigt är Shimano fortfarande i

huvudsak ett familjeägt företag under ledning av koncernchefen Yozo Shimano.
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Under dessa hundra år har Shimano skapat ett stort antal produkter som har gjort ett bestående

avtryck i cykelindustrin. Först kom frihjulet 3.3.3. följt av uppfinningar som 3-växlade nav,

indexerat växelsystem, Dual Control-reglaget, Hyperglide-kassetten, Di2 och SPD-pedaler.

Samtliga är teknologier som är ständigt närvarande i cykelindustrin, och som har blivit

synonyma med produkter av högsta kvalitet.
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Trots dessa bedrifter kommer du inte att se några stora 100-årsfester arrangeras av Shimano.

Istället kommer företaget att fortsätta göra det som det är vida känt för – utveckla mer teknologi

och låta produkterna tala för sig själv.

MINNESBOKEN SHIMANO 100 WORKS  och WEBBPLATSEN SHIMANO 100th

Shimano är naturligtivs oerhört stolta och engagerade i de produkter som har skapats genom

åren – men ännu mer ödmjuka inför den passion som kunderna känner inför dessa teknologier.

För att fira framgångarna vill Shimano lyfta fram några höjdpunkter från dessa hundra år via en

ny webbplats samt fotoboken SHIMANO 100 WORKS som släpps i begränsad upplaga.
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I minnesboken hittar du den historiska bakgrunden till flera av Shimanos mest banbrytande

produkter.

Minnesboken SHIMANO 100 WORKS består av  264 sidor (333mm × 265mm × 30mm) och

kommer endast i 2 000 exemplar, tillgängliga via förregistrering med utlottning. Du registrerar

dig för utlottningen på www.shimano.com/en/100th/.

https://media.shimano-eu.com/images/382201
https://media.shimano-eu.com/images/382199
https://media.shimano-eu.com/images/382164
https://media.shimano-eu.com/images/382165


Shimano-fansen kan också frossa i teknologier och bakgrundshistorier om sina favoritprodukter

på den nya webbplatsen www.shimano.com/en/100th/. Sajten är en riktig skattgömma för alla

som är intresserade av cykelkomponenter.

Yozo Shimano, President, Shimano Inc.:

“Greetings on the Centennial of Shimano’s Founding. On March 21, 2021, Shimano celebrates

its centennial anniversary.



“On this occasion, I would like to express my deepest gratitude to you for the exceptional

support that you have extended to Shimano for so many years.

“The history of Shimano originated in 1921, when its founder, Shozaburo Shimano, opened a

small ironworks in Sakai, Osaka. He built a base of our bicycle components business by taking

on various challenges, including the initial challenge of producing bicycle freewheels, which

were basically imported to Japan at that time.

“Over the past century, Shimano has experienced radical changes in its business and social

environments. Despite these changes, we have been constantly pursuing technological

innovation to manufacture high-quality, dependable products for our customers while

upholding the corporate mission: 'to promote health and happiness through the enjoyment of

nature and the world around us.



“Today, we see increasing numbers of people becoming more and more environment- and

health-conscious. Moreover, because of the pervading sense of stagnation, many people have

begun to pay keener attention than ever to cycling and fishing, regarding them as means to

relieve themselves from stress and refresh their body and mind. “In this environment, Shimano

is fully aware of the vital importance of fulfilling its role to promote healthy and enriched

lifestyles by supplying its products and to help create a sustainable society.

“On the centennial anniversary, which we regard as the starting line for the next century,

Shimano adopted a new Corporate Brand Logo, featuring a tricolor line of light green, blue,

and deep blue, which respectively symbolize the land, the sky, and the sea. These colors also

represent Shimano’s worldview that it pursues to realize.

“Finally, we are determined to pass on to future generations the manufacturing spirit and

technology that we have inherited from the founder and to evolve Shimano further as a

development-oriented digital manufacturing company, dedicated to value creation,

particularly the creation of new and enriched cycling and fishing cultures. In these endeavors,

I would appreciate your continued support.”

Under ett så pass betydelsefullt jubileum kommer Shimano naturligtvis att presentera flera

spännande händelser senare under året. Shimano ser fram emot att knyta an ytterligare till

kunderna och tillsammans fira allt det positiva som cyklingen står för vid olika evenemang inom

en snar framtid.

TILL REDAKTÖREN:

1.  Embargo: måndag, 22 mars, 2021 11.00h CET

2.  Bilder: många historiska bilder hittar du här:

https://www.dropbox.com/sh/x0ymgzxkge05346/AAB7a2ru6pLxTIgTTiprvdeka?dl=0

3.  Om Shimano Europe: Shimano grundades 1921 med ambitionen att hjälpa människor att

komma ut i naturen, uppnå sina drömmar och skapa nya livsstilar. Denna filosofi är själva

grunden för passionen att skapa världens bästa produkter och utrustning för cykling. Med 100

års erfarenhet av att tillverka internationellt erkända cykelkomponenter är Shimano oerhört

stolta över alla de segrar företaget 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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