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TVÅ NYA E-BIKE DRIVENHETER
KOMPLETTERAR SHIMANOS UTBUD FÖR E-
CARGO
De lastcykelspecifika drivenheterna SHIMANO EP8 och E6100 kommer nu
med inbyggd mjukvara, skapad för att hantera tunga laster.

Shimano E-Cargo drivenheter, växlar och bromsar möter nu den tekniska
standarden (DIN 79010) för lastcyklar och transportcyklar.

Shimano rör sig djupare in i elcykelmarknaden med introduktionen av två nya drivenheter, som

är konstruerade med nyskapande funktioner, specifika för att driva tunga lastcyklar.

Dessa drivenheter är inte enbart gjorda för last, utan också för familjer, för cykelturer i

grannskapet, för transport och vad du än behöver förflytta med hjälp av en cykel.

De bägge modellerna är Shimanos drivenheter EP8 och E6100 som nu finns i lastspecifika

varianter DU-EP800-CRG och DU-E6100-CRG. Genom att bygga på Shimanos systemprinciper,

så är de också kompatibla med Shimanos växelsystem som Nexus interna växelnav eller växlar /

kassetter och kan kompletteras med Shimano bromssystem, godkända för lastcyklar.
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Bortsett från att de kommer med ett tydligt gult CARGO-klistermärke på höljet, så är dessa

drivenheter baserade på Shimanos vanliga DU-EP800- och DU-E6100-modeller Men den

verkliga skillnaden finns på insidan. Shimano-ingenjörerna har studerat köregenskaperna hos

lastcyklar och skapat nya specifika mjukvaruinställningar, som optimerats för att hantera tunga

laster (upp till 250 kg).



Som alla drivenheter för urbana elcyklar från Shimano, kommer fortfarande modellerna DU-

EP800-CRG och DU-E6100-CRG med Eco-, Normal- och High-lägen, men bägge drivenheterna

utvecklar maximalt vridmoment vid mycket lägre insats från cyklisten. Dessutom är dessa lägen

helt inställningsbara i farten med Shimanos app E-TUBE.

Den huvudsakliga skillnaden är att drivenheten EP8 ger högre prestanda med en kraftfull men

ändå tystare motor, medan E6100-modellen erbjuder mer gradvis acceleration med lägre

vridmoment. Båda drivenheterna är alltså tillverkade för att klara av den extra belastningen

lastcyklar innebär, men EP8 gör det ännu lite lättare.
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På detaljnivå kommer den mer avancerade modellen DU-EP800-CRG med många av samma

funktioner och finesser som Shimanos mountainbike-orienterade drivenhet EP8. Det är en lätt

och kompakt modell med en design som stilrent integreras i en cykelram. Den är tyst under både

frihjulning och trampning, även under belastning, och ger en mjuk trampkänsla även utan

assistans från drivenheten. Förbättrad värmereglering är en särskild fördel med DU-EP800-

CRG; kylflänsar på det yttre höljet leder bort värme och en optimerad inre kugghjulsstruktur

bidrar också till att reducera värmeutvecklingen, särskilt under längre uppförsbackar.



DU-EP800-CRG har ett maximalt utgående vridmoment på 85Nm, som finns tillgängligt både i

High- och Normal-läget, och den har också ett Eco-läge för att spara batteriet samt ett inbyggt

Walk Assist-läge för att ge assistans när du leder cykeln upp över exempelvis en trottoarkant

eller ramp.

DU-E6100-CRG är aningen större än EP800-CRG-modellen, men har många av samma finesser

inklusive mjuk trampkänsla under belastning eller utan batteriassistans, gångassistans, startläge

och helautomatiserad växling. Den stora skillnaden ligger i den maximala utgående assistansen

där DU-E6100-CRG ger 60Nm.

Oavsett om du använder EP8 eller E6100 finns det två praktiska finesser som kan användas när

drivenheten är kombinerad med Di2-internt växelnav; Start-läget som automatiskt lägger in din

förvalda växel för att underlätta start från stillastående samt helautomatiserad växling, som

byter växel när du når ett optimalt pedaltryck (ingående vridmoment) och hastighet.

Bägge drivenheterna är kompatibla med Shimanos batterier 630Wh, 514Wh eller 408Wh, eller

så kan de kombineras med batterier från  tredje part från Shimanos samarbetspartners som

Trend Power eller Darfon. Drivenheterna är också kompatibla med många andra växel- och

bromskomponenter från Shimano – en komplett lista över de olika kombinationerna finns på

Shimanos webbplats.

De två nya modellerna – DU-EP800-CRG och DU-E6100-CRG – kommer att finnas tillgängliga

under sommaren 2021.

TILL REDAKTÖREN:

1. Embargo: tisdag, 27 april, 2021, kl. 18.00 CEST

2. Teknisk standard: https://productinfo.shimano.com/#/com/?acid=C-471&cid=C-470

3. Bilder för nedladdning:

https://www.dropbox.com/sh/p3yno9fnmcsmdvo/AAAe587Ml_SIr59yKcwEdIt4a?dl=0
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4. Om Shimano Europe: Grundat 1921 är Shimano dedikerat att hjälpa sina kunder komma

närmare naturen, förverkliga sina drömmar och skapa nya livsstilar. Det kommer av en strävan

efter att skapa enastående cykelprodukter och utrustning. Med 100 års erfarenhet av att skapa

internationellt erkända cykelkomponenter är Shimano stolta över att ha utvecklat produkter

som tagit oräkneliga idrottare till seger och lagt grunden för gränslösa globala cykeläventyr. För

mer information - se www.shimano.com.
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