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De Silca Ypsilon Y-sleutel
Geeft een nieuwe draai aan je favoriete gereedschap

Dinsdag 16 oktober, Amsterdam - Silca heeft de handige vorm van de Y-sleutel gebruikt
om een nog betere sleutel te maken met meer innovatie en een aanpasbaar derde bit.

De Ypsilon is Silca’s versie van de bescheiden Y-sleutel. Professionele monteurs, fietsenwinkels
en thuis sleutelaars zijn groot fan van deze sleutel om hij ergonomisch is en handig en makkelijk
in het gebruik is. De meeste Y-sleutels gebruiken 4, 5 en 6 mm inbussleutel. Hiermee zijn ze
geschikt voor de meeste alledaagse klussen aan de fiets. De Y-vorm zorgt ook voor een betere
controle en stabiliteit dan normale inbussleutels.
De Ypsilon is ontworpen door een team van ingenieurs die een obsessie hebben voor alle kleine
details. In tegenstelling tot traditionele Y-sleutel ontwerpen, is de Ypsilon aanpasbaar aan de
voorkeuren van de gebruiker. Dit is mogelijk door het gebruik van een magnetische ¼”
bithouder in de plaats van een van de inbussleutels. Deze nieuwe richting is gebaseerd op de
veelzijdigheid van Silca's T-Ratchet + Ti Torque kit. Dit betekent dat de Ypsilon altijd het juiste
gereedschap is door het verwisselen van het bitje. De andere twee uiteinden bestaan uit de meer
gangbare 4 en 5 mm inbussleutels.

De SILCA Ypsilon Media Kit, met hi-res beelden

Een andere voordeel van de Ypsilon is dat de bitjes heel strak in het omhulsel passen waardoor
de kans dat je bitjes afrond en onbruikbaar maakt drastisch verminderd. Deze strakke
omhulsels en het gebruik van Cr-V staal maken de Ypsilon uiterst duurzaam. Het lichtgewicht
composiet en ergonomische grip zorgen voor comfort en goede controle tijdens gebruik.
De Ypsilon Y-sleutel komt in drie varianten: de Ypsilon Thuisset, de Ypsilon Reisset en de Ysleutel als losse sleutel.

In het kort:
Derde arm voorzien van magnetische ¼” bithouder
Perfect afgestemde bitjes en bithouder tegen slijtage
Gebruik van duurzaam Cr-V staal
Ergonomische behuizing
Verkrijgbaar in drie varianten:
De Ypsilon Thuisset. Deze vindt inspiratie bij onze HX-ONE Home Essentials Kit. Een berken
houten gereedschapskist met verschillende inbus-, torx-, en schroefbitjes. Adviesprijs:
$108,De Ypsilon Reisset. Deze bevat dezelfde onderdelen als de Thuisset maar dan zonder berken
houten kistje. Adviesprijs: $74,De Ypsilon Sleutel. Alleen de Y-sleutel zonder extra bitjes. Adviesprijs: $36,-

De SILCA Ypsilon Media Kit, met hi-res beelden

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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OVER TWOTONE AMSTERDAM

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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