De Senscl Trentino Endurq is een zekerheidje
Senso mookt noostapectocul,oirc - en
betoolbors - corbon fieteen ook een
complete rrnge aon - betqotborc otuminium modellen.
Bijvoorbeeldde Umbrio, Romogno en
TrentinoSL, en met ingong von dit seizoen deze otuminiumTrentinoEnduro
Disc.Die is er in twee uitvoeringen:met
'fut[ Shimono'.In
Uttegroen 1O5.En don
het gevol von deze'lO5 Disc is dot een
comptetegroep met bijpossende
RS5O5-shiftersen -remmen. Er zijn 160
mittimelerschijvengemonteerdop de
DT Swiss R24 Spline-wielen.En 'geserveerd' met Supro-onderdeten.
Het Fromeis SupertiteY-9 Altog. Oversized,hgdroformed,stevigeonderbuis,
verwisselborepotten zowel links ots
rechts, F[otmount-oonstuitingen een
rechte volledig corbon voorvork.Senso
kiest steevostvoor een 31.6mittimeter
zodetpen(behoLveop de vorig joor verdwenen TrentinoUL):dot geeFthet
frome net wot meer stobititeitmee.
Mede door die dikke zitbuis scoort een
otuminium Senso ottijd goed op de testbonk. Het comFortmoet bij deze Enduro
von de geometrie komen.Senso votgt
doorin de inmiddeLsbeoroetdemethode om tot een comfortobeterzithouding
te komen. In vergelijkingmet een Trentino SL heeFtde Enduro iets minder
steitebothoofdhoeken,een longere bothoofdbuisen een kortere reoch.
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Een zekerheidje,zo zoudenwij deze
SensoTrentinoomschrijven.Recht zo
die gootl Aonzettengoot primo,o[ volt
je don wel het vr'rjhoge gewicht op.
EenmooIvoor de wind mool je zonder
probtemenje kitometersweg.
Compteetweegt de Fietsin de 1O5uitvoering9lO kil.ogrom.Go je voor
de Ultegro Enduro don benje 4OOeuro
meer kwijt, moor don bespoorje zo
moor een hotve kito.Een beetje stug is
de Trentinowel - moor dot post bij de
fitosoFievon Senso.Het mog mooi,
moor het moet zeker goed en betrouwboor zijn. Mede doorom kiest Senso
ook voor'lOOorocentShimono-onder-
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delen. De FijneDT Swiss-wielsetis mooi
meegenomen.Ook oI zo'n zekerheidje!
Misschienniet zo spectocutoir,moor
En dot is
wel zo fijn voor jou ots ri1'der.
ook wot woord.

