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Sensq Trentino Endurcl
Senso mookt noost spectoculoirs corbon fietsen ook betootbore oluminium
model[en. Bijvoorbeeld de Umbrio,
Romogno en deTrpntino.
Voor 2O18komt er overigenseen nieuwe
TrentinoSL (iets lichter;slonker en wot
meer enduronce)en krijgt de Umbrioronge een updoted frome. OnderLussen is er nog steedsdeze oluminium
TrentinoEnduro Disc.SuperLiteY-9
ALl.og.Oversized,hgdroFormed,stevige
onderbuis,verwisselborepotten zowet
links ots rechts,F[otmount-oonsluiting
en een rechte vol.l.edigcorbon voorvork.
Senso kiest steevost voor een 31,6mil.l.imeter zodetpen:dot geett het trome
net wot meer stobititeilmee. Mede
doordoor scoort een otuminiumSenso
ol.tijdgoed op de testbonk.
De Enduro is er met Ul.tegroen 1O5.En
don 'tut[ Shimono'.In het gevol von
deze 105 Disc is dot een compteLe
groep met bijpossendeRSSOS-shitters
en remmen.160 mitl.imeterschijven
gemonteerdop RS-wielen.Diepzwort
met gr'rjzedecols en blouwe occenten
op de bovenbuisen de voorvork.Een
knop uilertijk.De toevoegingEnduro
sLootvoor'[ong en ver'.Zegmoor een
pertormonceof enduroncemodel.
Sensovotgt doorin de inmiddets
beproetdemethode om tot een meer
comfortobeteziEhoudingEekomen.
In vergetijkingmet een TrentinoSL

heett de Enduro iets minder steitebol.hoofdhoeken,een [ongerebol.hootdbuis
en kortere reoch.
Kunje met een TrentinoSL nog bij de
dogkoorthoudersmee,meLdeze Enduro
is dot... ho stop. Het mog (nog) nieL,
moor eerl.ijkgezegd:eenmooI gewend
oon de bouw von deze Trentinoen het
iets hogeregewicht (9,60 kitogrom)
zien we ons echl wel door een bocht
zwieren.lets minder scherp oonsturen,
loter remmen - dot kon met sch'rjfremmen! - en goon. Een beetjestug is de
Trentinowet, moor do[ post bij de til.osoFievon Senso.Het moet zeker goed
O Gewone'schroef'
en betrouwboor z'rjn.Mede doorom
lagers.
kiest Sensoook voor 1OOprocent
@ weteenmannetje,
Shimono-onderdelen.
Geengemix met
geenrem.
het moteriooI von ondere toeleveronciers.Misschienniet zo spectoculoiri
(O ttetteaansluiting
moor wel zo lijn voor jou ots rijder.En
* nokjes!
remklauw
dot is ook wot woord.

A R.t mountremklauwen.
Elsteekas.
E supra-onderdelen.
+ stabiel

+ complete
105-9roep

- gewicht

Prijs

€1ó99,compleet
Frame/voorvork
aluminium/carbon
Gewicht
1475/420gram,
9,20kilogram
compleet
Groep
Shimano
105,50/34,
11-32.
R505
Wielen
Shimano
RS10
Banden
Continental
GrandSport
25mm
Zadelen -pen SanMarcoConcor/Supra
Stuuren-pen Supra/Supra
Maten
51t/m ó1 cm
Torsiestijfheid 125
Bracketstijfheid
48
Webadres www.sensabikes.nl
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- design
505-hendels...

ONZE CIJFERS
lmago
8,2
Kwaliteit
8,2
Prijs,/kwaliteit 7,5
Meetwaarden 7,8
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