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Nya Shimano 105 Di2 levererar trådlös och 12-
delad växling till ännu fler cyklister
I år firar Shimanos 105-växelgrupp 40 år sedan den först introducerades 1982 och vad passar då

bättre än att uppgradera den till elektronisk Di2-växling. Den mycket efterfrågade 105 R7100-

gruppen erbjuder inte bara Di2-teknik till en helt ny grupp av cyklister, utan den gör det

dessutom med Shimanos 12-delade och trådlösa växling.

Cyklister som tidigare har använt mekaniska växelsystem kan nu uppleva teknik som kommer

direkt från nyligen lanserade Dura-Ace och Ultegra. Shimano 105 Di2 är resultatet utav år av

utveckling, där trådlös exakthet, perfekt anpassad utväxling och exceptionella bromsar markerar

starten på en ny era av överkomlig prestanda.

SHIMANO 105 Di2: Science of Speed
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Sedan det första banbrytande elektroniska växelsystemet Di2 lanserades 2009, har det förfinats

med varje generation. Den senaste versionen erbjuder bättre prestanda än någonsin, trådlös

cockpit och 12-delad växling. Allt är gjort utan att offra något av den snabba, precisa växling och

pålitliga hållbarhet som cyklister förväntar sig av Shimanos växelgrupper. Nya 105 Di2 levererar

prestanda enkelt och konsekvent, varje gång.  

Förfinad Di2-teknik – Ett helt omdesignat Di2-system som levererar snabb växling i en

design för trådlös och avskalad cockpit.

 

Perfekt utväxling – Optimerad 12-delad utväxling för omatchad effektivitet och sömlös

växling.

 

Stilren och ergonomisk – Med en välavvägd balans mellan komfort, aerodynamik och

design erbjuder Shimano 105 säker och komfortabel ergonomi kombinerat med en avskalad

cockpit.

 

Förbättrat bromssystem – Bättre bromsar som är tystare och mindre underhållskrävande

än någonsin.  

Nya kolfiberhjul – Med en blandning av aerodynamik, hållbarhet, vikt och överkomligt pris

skapar nya RS710-hjulen ett mycket attraktivt paket.

SHIMANO 105 Di2: Trådlös där det är viktigast

Shimano 105 Di2 använder ett hybrid-system med en trådlös cockpit kombinerat med sladd

mellan ett batteri i sadelröret och fram- och bakväxel. Det säkerställer absolut pålitlighet i alla

olika typer av förhållanden. Precis som Dura-Ace och Ultegra är även nya Shimano 105 helt

anpassningsbar med den lättanvända smartphone-appen E-Tube Project.  

Med E-Tube Project är det möjligt att ställa in drivlinan precis så som du vill ha den. Du kan

justera växlingshastighet, ändra antal växlingar per knapptryck och aktivera växelfunktionerna

Synchronized och Semi-Synchro.

 

Du kan även koppla systemet till de flesta tredjeparts-cykeldatorerna, inclusive Garmin och

Wahoo, vilket bl.a. gör att du kan hålla koll på växelval och batteristatus.  



SHIMANO 105 Di2: Förbättrad design och ergonomi

Växelreglagen till nya Shimano 105 erbjuder en omatchad nivå av ergonomik och har ytterligare

förbättrats utifrån feedback från proffscyklister. En upphöjd topp och ny form på

bromshandtaget förbättrar komforten och ger kontroll i alla olika typer av positioner för

händerna. Bromsarna blir också ännu lättare att använda, tack vare en lättare och mjukare

verkan från bromshandtaget.

 

Växelreglagen använder Shimanos egna trådlösa kontrollenhet som erbjuder säker och snabb

överföring samt låg energiåtgång. Detta ger kraftigt minskad risk för störningar av den trådlösa

signalen, snabbare växelprestanda och längre batteritid. Genom att använda ett enda internt

batteri blir laddningen en lätt procedur och batteriet självt skyddas, vilket säkerställer stabil och

pålitlig växling i alla lägen.  

 

ST-R7170 Växelreglage

Trådlös Di2

2x12-delad Dual-Control

Omdesignade hoods för förbättrad ergonomi och aerodynamik

Lättare åtkomst till knappar

SHIMANO 105 Di2: Avancerad drivlineteknik

Genom att gå över till 12-delad kassett kan nya Shimano 105 erbjuda både den låga och höga

utväxling som cyklister vill ha, kombinerat med en noggrant utvecklad skillnad av stegen

emellan. Det är resultatet av optimerade drivlinekomponenter som inkluderar 11-34T och 11-

36T-kassetter samt 50-34T och 52-36T-vevpartier. Tillsammans levererar de låg, t.om. under

1:1, utväxling, som gör att inga backar blir för branta och möjliggör att bättre kunna kontrollera

kadensen, tack vare de tighta skillnaderna mellan dreven.

Det nya systemet är dessutom helt bakåtkompatibelt, vilket gör att du kan använda den nya

Shimano 105-växelgruppen med dina nuvarande hjul med 11-delad frihjulsbody.

 

FC-R7100 Vevparti

-        HOLLOWTECH II vevparti

-        2x12-delad



-        Kombination av framklingor: 50-34T och 52-36T (kommer snart).

 

CS-R7100 Cassette

12-delad

11T minsta kugg för högsta effektivitet

Optimerade “Sweet Spot”-växlar

Kompatibel med 11-delade frihjulsbodys

11-34T

 

CS-HG710-12 Kassett

12-delad

11T minsta kugg för högsta effektivitet

Kompatibel med 11-delade frihjulsbodys

11-36T, kommer snart

 

RD-R7150 Bakväxel

Shimano SHADOW bakväxel

Integrerad D-FLY-kontakt

12-delad Di2-teknik

Kompatibel med 11-34T och 11-36T-kassetter

 

FD-R7150 Framväxel

12-delad Di2-teknik

Snabb och exakt framväxling

SHIMANO 105 Di2: Bättre bromsar

Precis som de senaste Dura-Ace och Ultegra-växelgrupperna har nya Shimano 105 ett

omdesignat växelsystem som är tystare, lättare att underhålla, med mer kontroll och kraft.

Bromsarna tar tidigare, med en bredare kontrollzon och 10% bredare avstånd mellan

bromsbelägg och bromsskiva, för att säkerställa mindre missljud. Hemma-mekaniker kommer

även uppskatta den förbättrade och användarvänliga luftningsprocessen som kan göras utan att

montera av bromsoket från ramen.



BR-R7170 Bromsar

Mer finjusterad kontroll och förbättrad bromsprestanda

10% bredare avstånd mellan bromsbelägg och bromsskiva

Enklare luftningsprocess

Nya RS710 kolfiberhjul

När man talar om ny teknik till ett överkomligt pris – Shimano lanserar även våra två mest

överkomliga kolfiberhjul för landsväg någonsin. Nya C32 för klättring och C46 för allround-

användande. Båda delar DNA med C36 och C50-hjulen från Dura-Ace och Ultegra-serierna, med

en balans av aerodynamik, låg vikt och hållbarhet.

C32 kommer med 32mm höga fälgar, 21mm intern fälgbredd och en vikt på 1504g. C46 är

46mm höga, 21mm breda internt och väger in på 1612g. Båda är kompabibla med 11/12-delat,

helt förberedda för slanglösa däck och kommer med en diskret avskalad design för att passa

många olika typer av cyklar.

 

WH-RS710-C32-TL

Lätta hjul för cykling där acceleration är viktigast

665g framhjul, 839g bakhjul

21mm internbredd, fälg förberedd för slanglöst

 

WH-RS710-C46 -TL

Allround-hjul för många ändamål

719g framhjul, 893g bakhjul

21mm internbredd, fälg förberedd för slanglöst
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1. Embargo: onsdag, 29e juni, 18:00 CEST

2. Om Shimano: sedan starten 1921, har Shimano dedikerat sin verksamhet åt att hjälpa sina

kunder komma närmare naturen, hjälpa människor nå sina drömmar och skapa nya

livsstilar. Det kommer från drivkraften att skapa oöverträffade cykelprodukter och tillbehör.

Med över 100 års erfarenhet av att tillverka internationellt erkända cykelkomponenter är

Shimano stolta över att utveckla produkter som fortsätter ta atleter mot nya segrar. För mer

information, se: road.shimano.com

Shimano

https://www.pr.co/powered_by_prco?utm_source=newsroom&utm_medium=poweredby&utm_campaign=powered_by_shimano
https://road.shimano.com/
http://media.shimano-eu.com/
http://media.shimano-eu.com/sv-NOR/

