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+ aero freme + lekker stevig - aansluiting frame & stuurpen kan netter - beetje stug ONZE CIJFERS
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Priis €2ó55.- comoleet
Frame/voorvork carbon/carbon
Gewicht 970/370 gram,

7,40 ki logram compleet
Groep Shimano Ultegra 8000,

52/36,rr/28
Wielen Suora RA Elite Lite
Banden Continental GP 40005 ll 25 mm
Zadel en -pen San Marco Concor/Supra
Stuuren-pen Supra/Supra

50 t/m ó1 cm
Torsiestijfheid 93
Bracketstijfheid 50
Webadres www.sensabikes.com

Kwaliteit 9,0
Prijs/kwaliteit 7,8
Meetwaarden 7,0
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Praktijk

Sensq Giulicr Gz
Wie mookt er roceFietsen in Neder-
[ond? Jon Jonssen, Aerow, Apex,
Swetl en, verreweg de grootste,

Senso. Dit is de Senso Giul.io G2. Een
Generotion 5 corbon model met inter-
ne kobetvoering, monobox brocket met
pressfit logers en een bovenbuis met
een kteine'oero' inkeping bi j  de bol.-
hoofdbuis. Verder heetl de Giutio een
nieuwe, strok oonsluitende'Smooth
AirFtow' oero voorvork, sLrok gestgLed
bol.hootd, slonkere stoonde ochtervor-
ken en een iets oongeposte interne
kobetvoering. Een 55 centimeter frome
weegt inclusiet voorvork 125Q grom.
Onze in st'rjtvot zwort/rood uitgevoerde
testtiets hod, noost de Uttegro SOOO-
groep, een tuxe Supro-'kil'en de nieuwe
RA El"ite Lite-wieten mel nieuwe noven
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7|ten lichtere spoken. 30 mil.limeter

^il otuminium vetgen, 22 mitlimeter
J or".a, 20 Sopim CX-spoken voor en

! 24 ochter en nieuwe oversized noven.
i OgO grom voor; 820 grom ochter.
i Compteet weegt deze Fiets Z4 kil.o-

i gro.. Dot is een mooi gewicht voor een
i nieuwe corbon rocer uit de '[uxe' mid-
i denkLosse. Sturen doet de Senso Lekker
i scherp. De geometrie is zeer otlround,

i of neigt die - nog steeds - meer noor

i een rocefiets don b'L;'voorbeetd een per-

i Formonce. Zocht is de G2 nieU zeker

i niet in verget'rjking met bijvoorbeetd de

i Trek Emondo en de RidLeg HeLium X. De E overgang rood/
zwart.

Eluttrst, 52/s6.

E San Marco
Concor-zadel.

(O san Marco Concor
op een oversized
zadelpen

€) Supra RA Elite-
wielen en...

O ...Supra-cockpit.

Senso heeft géen toog oongezette,
geïntegreerde zodetpenklem oF een
stonke pen. Senso kiest bewust voor
een oversized 31,8 mittimeter zodetpen
om de stobil.iteit von de G2 te woorbor-
gen. Dot voet je! Moor ots je dot weet:
don heb je een zeer betrouwbore rocer.
Een lekkere rocebok.
De Giul.io G2 kost in een stondoord uit-
voering met de nieuwe Shimono Ulte-
gro SOOO 2399 euro, in deze uitvoering
net wot meer. Je kunt ols klont zonder
meerprijs kiezen voor 5O-34 I 52-36 /
53-39. En er is de mogetijkheid te kie-
zen voor een ochterderoi[[eur met GS
longe kooiom 32ot34 tonds te kunnen
steken. Je kunt reloxed een rondje
doen, beetje sprinten b'rj het bordje,
kottie drinken op het terros, jock oon
en ots een speer noor huis. K'rjken ot
je die KOM kunt terugpokken.o


