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De SILCA Pista Plus vloerpomp
Beter dan de legende

Amsterdam | 16 oktober, 2018 – De Pista Plus is Silca’s iconische Pista pomp, maar dan
nog beter en verder uitgewerkt met moderne functionaliteit en duurzaamheid. De nieuwe
generatie Pista’s hebben dezelfde prestatie gerichte onderdelen die Silca pompen sinds 1962 tot
de beste hebben gemaakt. Daar zijn functies aan toegevoegd die geleend zijn van de SuperPista
Ultimate voor een nog betere stabiliteit en veelzijdigheid.
Net als zijn voorgangers is de Pista Plus ontworpen om langer mee te gaan dan de rest van je
fietsuitrusting. De duurzame stalen loop, de 3mm dikke leren plunjerzuiger met gepatenteerde
messing terugslagklepconstructie zorgt voor een ongeëvenaarde duurzaamheid, niet alleen in
materiaalsterkte maar ook in het vermogen om onderdelen los te vervangen.

De smalle loop gecombineerd met de superieure pomp efficiëntie van het Italiaanse leer van de
plunjer met de Duitse Igus lagers zorgt er voor dat de Pista Plus een druk aan kan tot wel 220
Psi. Nog een ode aan het Pista erfgoed.
De Plus in Pista Plus staat voor ‘Plus stabiliteit’. De klassieke Pista had een vlak profiel en
andere ontwerp eigenschappen die de pomp ideaal maken voor op reis. De Pista Plus
daarentegen is gemaakt voor diegene die liever hun pomp thuis laten of in de werkplaats of op
de wielerbaan. Met een aluminium basis bestaande uit drie poten en een extra groot
essenhouten handvat is de Pista Plus net zo ergonomisch en stabiel als de SuperPista Ultimate.
De Pista Plus heeft een lange luchtslang met een geïntegreerde Schrader pompkop en Presta
opzetstuk met aftapklep. De pompkop blijft op zijn plek met een magneet die er voor zorgt dat je
de standaard Presta kop kan verwisselen voor een HIRO verloopstuk en deze nog steeds
eenvoudig op de magneet klikt als je hem wil opbergen. De meter is ook verbeterd en is nu met
64mm weer groter dan voorgaande versies en daarmee nauwkeuriger en beter afleesbaar.

SILCA Pista Plus Media Kit

Belangrijkste punten

Duurzame en ijzersterke stalen loop
Essenhouten handvat met geul voor de slang
SILCA’s leren plunjer ontwerp met hoog rendement
Messing luchtbrug en terugslagklep montage
Hufterproof precisie meter van 64mm
Lange slang met geïntegreerde Schrader pompkop
Presta opzetstuk met aftapklep
Maximale drukopbouw van 220 Psi
AVP; $145
Productpagina (live op 16/10); https://silca.cc/products/pista-plus-floor-pump
Over SILCA
SILCA is opgericht in 1917 door Felice Sacchi in een plaatsje net buiten Milaan in Italië. SILCA
pionierde met meters op de fietspomp om luchtdruk af te lezen, ze waren de eerste die hoge
druk fietspompen maakte die in je frame zitten en na de tweede wereldoorlog gebruikte ze als
een van de eerste die de nieuwe lichtgewicht materialen die hieruit voort kwamen gingen
gebruiken. Later waren ze de eerste die CO2 gebruikte om snel je banden op te pompen als je
langs de weg staat. Tegenwoordig zit SILCA in Indianapolis waar ze iconische producten
ontwerpen met de beste materialen en hoogwaardige ambacht.
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We are an Amsterdam based sales and PR consulting agency. We pride ourselves on being flexible enough to
adapt to any situation and tough enough to ensure things get moving. We love to drink good coffee, hear your
story and learn how we can help you and your brand.
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