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+ robuust + DT Swiss en R785-remmen - 38 mm banden zouden beter zijn - gewicht ONZE CIJFERS

7,8Prijs € 1899,- compleet
Frame/voorvork aluminium/carbon
Gewicht 1500/525 gram,

9,70 kilogram compleet
Groep Shimano 105, Shimano

46/36,11-28, R 785
Wielen DT Swiss R 24 Disc
Banden Schwalbe X-One 33 mm
Zadel en -pen Supra/Supra
Stuur en -pen Supra/Supra
Maten 52 t/m ó1 cm
Torsiestijfheid 130
Bracketstiifheid 44
Webadres www.sensabikes.com
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Kwaliteit 8,2
Prijs/kwaliteit 7,8
Meetwaarden 7,8

De Trentino, de ideqle cnosser voor rectleotieve veldritten
E er ir ruimte voor
banden tot 38 milli-
meter.

E Nog geen steek-
assen, maar gewo0n
snelspanners.

El ruon series 4ól3ó,
maar wel helemaal
cÍ0ss...

Q Pressfit lagers.

@ teo mittimeter
schijven.

(O xaoets door de
onderbuis.

Vorig seizoen geihtrcduceerd: de
Trontino CXD. CX stootnoorcgclo-
cnoss en D voor Disc. Het is ook het
enige modelvon Senso dot metschijf-
remmen is uitgerus$ de Fermo SL
heeft nog gswoon velgremmen.

Het zwort geonodiseerde Frome met
blouwe occenten is vertrouwd: votuit
oongeduid met'SuperLite Y-9 Al.tog

Tripte Butted Optimized CX Shopes'.
Dot houdt zo'n beetje in dot het frome
1OO procenl cross is. Aon de onderz'rjde
een iels oFgeptotte bovenbuis, otte
kobels lopen deels binnendoor - en
een retotief Lichte voLl.edig corbon voor-
vork. Voor en ochler nokken voor schijt-
remmen, op deze versie 160 miltimeter
modetten von Shimono.
De otmontoge is bijno hetemool Uttegro
11-speed, op het RCSOO-cronkste[ no.
Dot is een zogenoomde non series
46/36. We[ hetemooI cross en hetemool
Shimono, dus schoketen is een eitje.
Verder otgemonteerd met DT Swiss
R24 SpLine Disc-wielen en Schwotbe
X-One-bonden. Er is ruimte voor bon-
den tot 38 mi[imeter.
De Trentino CXD heelt nog geen
steekossen, moor gewoon snelspon-
ners. Toen de Atmetoërs de CXD ont-

.wierpen, wos de steekos nu eenmool
nog niet ingeburgerd. Moor onderweg

merk je door weinig von. Het Frome is
lekker stfifl de wieten met de 33 mil.l.i-
meter bonden zorgen ervoor dotje
voor je gevoel met etke trop noor voren
ro[t. De remkrocht von de hgdroul.ische
remmen is ruim votdoende. Ze lopen
otleen heel even oon ots je door een
modderptos heen knolt.
Licht is de CXD niet. In heÈ terrein doet
hij z'rjn best, moor schiet - mede door
het hoge gewichl en de geometrie - te
kort in het snelte bochtenwerk. En de
Fiets voett don ook gewoonweg 'te'stijt

oon. Dot is op de weg en op longe rech-
te wegen primo, moor door woor enige
souplesse gewenst is - met ondere
woorden op'knippen'en in zonderig
terrein - btftt de CXD wot ochler.
'Koers' kon zonder mee[ moor don is
wel enige tuning geboden. Nu is het een
ideote crosser voor recreotieve veldrit-
ten, in een modern josje. En een mooie
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