
De Senscl Trentino Endurq is een zekerheidje
Senso mookt noostapectocul,oirc - en
betoolbors - corbon fieteen ook een
complete rrnge aon - betqotborc -

otuminium modellen.
Bijvoorbeeld de Umbrio, Romogno en
Trentino SL, en met ingong von dit sei-
zoen deze otuminium Trentino Enduro
Disc. Die is er in twee uitvoeringen: met
Uttegro en 1O5. En don ' fut[  Shimono'. In
het gevol von deze'lO5 Disc is dot een
comptete groep met bijpossende
RS5O5-shifters en -remmen. Er zijn 160
mittimeler schijven gemonteerd op de
DT Swiss R24 Spline-wielen. En 'geser-

veerd' met Supro-onderdeten.
Het Frome is Supertite Y-9 Altog. Over-
sized, hgdroformed, stevige onderbuis,
verwisselbore potten zowel links ots
rechts, F[ot mount-oonstuiting en een
rechte volledig corbon voorvork. Senso
kiest steevost voor een 31.6 mittimeter
zodetpen (behoLve op de vorig joor ver-
dwenen Trentino UL): dot geeFt het
frome net wot meer stobititeit mee.
Mede door die dikke zitbuis scoort een
otuminium Senso ottijd goed op de test-
bonk. Het comFort moet bij deze Enduro
von de geometrie komen. Senso votgt
doorin de inmiddeLs beoroetde metho-
de om tot een comfortobeter zithouding
te komen. In vergelijking met een Tren-
tino SL heeFt de Enduro iets minder
steite bothoofdhoeken, een longere bot-
hoofdbuis en een kortere reoch.

lD supra'cockpit ' .

(D Speciaal gebogen
achteÍvork.

ElComplete shimano
105 ll-speed groep.

Elsan Marco con-
cor-zsdel.

E Betrouwbaar: DT
Swiss-wielset.

Een zekerheidje, zo zouden wij deze
Senso Trentino omschrijven. Recht zo
die gootl  Aonzetten goot primo, o[ volt
je don wel het vr'rj hoge gewicht op.
EenmooI voor de wind mool je zonder
probtemen je kitometers weg.
Compteet weegt de Fiets in de 1O5-
uitvoering 9lO kil.ogrom. Go je voor
de Ultegro Enduro don benje 4OO euro
meer kwijt, moor don bespoor je zo
moor een hotve kito. Een beetje stug is
de Trentino wel - moor dot post bij de
fitosoFie von Senso. Het mog mooi,
moor het moet zeker goed en betrouw-
boor zijn. Mede doorom kiest Senso
ook voor' lOO orocent Shimono-onder-

delen. De Fijne DT Swiss-wielset is mooi
meegenomen. Ook oI zo'n zekerheidje!
Misschien niet zo spectocutoir, moor
wel zo fijn voor jou ots ri1'der. En dot is
ook wot woord.

+ stsbiel + Íull 1.05 & DT swiss - rudimentaire ONZE CIJFERS

lmago 7,8Prijs € 1849,- frame, vork en
balhoofdstel

Frame/voorvork aluminium/carbon
Gewicht 1475/420 gram,

9.10 kiloqram comoleet
Groep Shimano 105,50/34,

11-28, R505
Wielen DT Swiss Soline R24
Banden Schwalbe One 23 mm
Zadel en -pen San Marco Concor/Supra
Stuur en -pen Supra/Supra
Maten 51 t/m ó1 cm
TorsiestijÍheid I25
Bracketstiifheid 48

www.sensabikes.nl

Kwaliteit 8,2
Prijs/kwaliteit 7,5
Meetu/aarden 7,8
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