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SILCA introduceert de compacte VIAGGIO
reispomp

Amsterdam, 19 februari, 2019 - De VIAGGIO reispomp is een compacte opvouwbare

vloerpomp die speciaal ontworpen is voor fietsers die veel op reis gaan met hun fiets.

De fietspomp is draagbaar zonder dat hij inlevert op de kwaliteit en duurzaamheid zoals je

verwacht van een SILCA fietspomp. Zo kan het voetstuk ingeklapt worden, zijn handvatten

afneembaar, is SILCA’s innovatieve Bluetooth manometer ingebouwd en komt in de reistas met

zelfs een vak voor je gereedschap.

Zoals alle SILCA vloerpompen is de VIAGGIO demontabel en gebouwd om oneindig mee te

gaan. De speciaal ontworpen metalen loop bevat SILCA’s standaard zuiger met de traditionele

Italiaans leren pakking en messing terugslagklep voor superieure efficiëntie en gemak.

De aluminium handvaten zijn een iets kleinere versie van die op de SILCA SuperPista Ultimate,

waarmee het een van de grootste handvaten zijn op een reispomp. Als je de pomp opbergt kun je

de handvaten tegen de loop aan vouwen waarmee je tegelijkertijd de slang vastzet.
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Aan het uiteinde van de 99 cm lange slang zit een Schräder pompkop waar je de meegeleverde,

top-of-the-line, SILCA HIRO (Presta) pompkop op vast kan draaien. Vergis je niet. Deze

vloerpomp mag dan draagbaar zijn, in het dagelijks gebruik doet hij verder niet onder voor een

normale vloerpomp.

De manometer van de VIAGGIO werkt met een Bluetooth druksensor die in de basis van de loop

van de pomp zit. De gemeten druk wordt vervolgens doorgestuurd van de sensor naar SILCA’s

iGauge Smartphone app. Deze techniek werd voor het eerste gebruikt in SILCA’s TATTICO

Buetooth minipomp in 2017. Dit was zo’n groot succes dat SILCA besloten heeft deze

technologie nu in te zetten bij de VIAGGIO.

Niet alleen is het systeem tot +/- 0.5 PSI nauwkeurig, maar is het ook extreem betrouwbaar,

duurzaam, makkelijk af te lezen en leuk om te gebruiken. Een knoopcel batterij zorgt voor 100

uur gebruik van de pomp en kan makkelijk vervangen worden aan de onderkant van de pomp

mocht hij ooit leeg raken.

Hoogtepunten:

Inklapbaar voetstuk

Afneembare handvaten

Bluetooth Manometer met iGauge app tot op 0.5 PSI nauwkeurig

57cm hoog

99cm lange slang

Komt standaard met SILCA HIRO Presta pompkop en Schräder pompkop

Reistas van gewaxt canvas met vak voor gereedschap

Adviesprijs van €275

Productpagina; http://silca-5196749.hs-sites.com/viaggio-travel-pump

Media kit - met hoge resolutie beelden

http://news.twotoneams.nl/media_kits/221367?reheat_cache=1
http://silca-5196749.hs-sites.com/viaggio-travel-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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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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