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RCC en SILCA bundelen opnieuw hun krachten
en werken samen aan de IMPERO-pompen.
SILCA brengt limited edition RCC handpomp uit

Indianapolis, 27 oktober -De Rapha Cycling Club (RCC) is een wereldwijde gemeenschap

van gepassioneerde en actieve fietsers. Samen met SILCA hebben ze een limited edition

IMPERO ULTIMATE Frame Pump en de POCKET IMPERO Pump ontwikkeld. Alle SILCA-

pompen voldoen aan de hoogste eisen en worden met de hand in elkaar gezet, hierdoor zijn ze

de beste ter wereld.

IMPERO ULTIMATE

⏲
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De IMPERO ULTIMATE-framepomp heeft een unieke 2-traps afdichting die zorgt voor een

volledige afsluiting van het ventiel, terwijl de huls, het handvat en de zuiger. Alle onderdelen

zijn van aluminium en zorgen voor de beste ervaring die kan hebben met een handpomp.Om

een levenslange goede gebruikservaring te garanderen wordt de machinaal bewerkte

aluminium kop geleverd met een messing terugslagklep. De unieke FlexWing Silicone

afwerkingen aan de kop, de handgreep en de hoofdcilinder zorgen ervoor dat de pomp het

lakwerk niet beschadigt en de pomp zelf beschermt tegen trillingen van het wegdek. Daarnaast

klem je hem hiermee ook stevig in het frame. Dit maakt hem geschikt voor buizen van 25 tot 64

mm. De handgreep zelf is ergonomisch afgewerkt voor een stevige grip. Alle IMPERO

ULTIMATE-framepompen worden met de hand in elkaar gezet in het SILCA-hoofdkantoor.



Eigenschappen

Volledig aluminium

19 mm zuiger van Italiaans leer

Messing terugslagklep

FlexWing Technologie compatibel met 25 tot 64 mm buizen

Siliconen afwerking voor bescherming van de lak

Unieke tweetraps koppakking voor perfecte sluiting

Meest efficiente handpomp

Gedekt door SILCA Shield
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Gewicht: S: 256 gram, M: 267 gram, L: 278 gram en XL: 289 gram

Limited edition Rapha Cycling Club ontwerp

Prijs: €195,-

POCKET IMPERO

De POCKET IMPERO is een handzame lichtgewicht minipomp. Als je een minipomp gebruikt

ontstaat er warmte en wordt de pomp minder efficiënt. Deze warmte is bovendien

energieverlies en dus een verspilling van de moeite. In tegenstelling tot de meeste minipompen

heeft deze pomp geen last van rendementsverlies als hij warm wordt. Met 200 slagen bereikt de

POCKET IMPERO bovendien een hogere druk dan elke andere minipomp die ooit door

BikeRadar getest is. Dit betekent dat hij meer lucht verplaatst met minder verlies dan pompen

met een hogedruk of een hoog volume. De unieke Slide-Lock Silicone hoes verbetert de grip en

sluit de pomp bij opbergen.

Eigenschappen

Speciale legering constructie

Premium leren zuiger met messing terugslagklep

Side-Loke siliconen hoes

25 jaar garantie op harde onderdelen met SILCA Shield

RCC x Silca Impero Ultimate Frame Pump | Rapha Cycling Club Bicycle Pump

For Riding Long Short Rides | Rapha

https://www.rapha.cc/nl/en/shop/rcc-x-silca-impero-ultimate-frame-pump/product/RSP02XXBLK
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6 bar binnen 200 slagen

Lengte: 20,3 cm

Gewicht: 150 gram

Limited edition Rapha Cycling Club ontwerp

Prijs: €140,-

Over Rapha & RCC

Rapha is in 2004 in Londen opgericht door Simon Mottram met als doel 's werelds beste

fietskleding te maken. Al 15 jaar lang maken ze producten voor zowel beginners als de absolute

top met oog voor comfort, de prestaties en de stijl van fietsers. Ze hebben in die tijd stijlvol op

de fiets zitten opnieuw gedefinieerd. De Rapha Cycling Club werd in 2015 opgericht om fietsers

samen te brengen. Nu zijn er al meer dan 17.000 leden wereldwijd. Rapha heeft 21 clubhuizen

in Europa, Noord-Amerika en Azië. Zij vormen een hub voor RCC-leden en lokale fietsers. Elk

clubhuis heeft een café gedeelte om bij elkaar te komen en altijd de nieuwste producten op

voorraad.

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 framepompen maakte en na de tweede wereldoorlog gebruikte ze als een van de eerste de

nieuwe lichtgewicht materialen die hieruit voort gekomen waren. 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.

RCC x Silca Impero Ultimate Frame Pump | Rapha Cycling Club Bicycle Pump

For Riding Long Short Rides | Rapha

The World's Finest Cycling Clothing and Accessories. | Rapha

https://www.instagram.com/rapha/

https://www.rapha.cc/nl/en/shop/rcc-x-silca-impero-ultimate-frame-pump/product/RSP02XXBLK
https://www.rapha.cc/gb/en/
https://www.instagram.com/rapha/


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.

 

Twotoneams.nl 

SILCA - Manufacturers of the finest pumps and tools for bicycles

https://www.instagram.com/silca_velo/
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