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* stoer& stevig
compleet
€1099,Priis
Frame/voorvorkaluminium/carbon
gram,
1810/ó30
Gewicht
compleet
9,80kilogram
1055800,
Shimano
Groep
50/34,rt-32
SupraRAComp
Wielen
25 mm
Lugano
Schwalbe
Banden
SanMarcoMonza/Supra
Zadelen-pen
Supra/Supra
Stuuren-pen
49 I/m ó4 cm
Maten
Torsiestijfheid L J I
Bracketstijfheid48
www.sensabikes.com
Webadres

Voorolotuminiumin deze reeks:von
de Umbriovio de Romognotot oon
de TrentinoSL. En ook modetlenmet
schijfremmen.
Het frome von de Romognois gemook[
in
von hgdroformed7005 oLuminium,
combinotiemet een nouw oonsluitende
voorvork von corbon met olu boLhootdbuis.Het brocke! heett nog gewoon

- bezuinigd
op remmenen cranks

- gewicht

ONZE CIJFERS
7,5
lmago
7,8
Kwaliteit
Priis/kwaliteit 7,5
Meetwaarden 8,0
7,5
Praktijk
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Sensq Romogno Comp
Senso wos bekend om hoqr zeer
betoolbore modellen, moor sinds kort
zet hetvol in op meer hoogwootdige en duurdere - fietsen. Ondertussen
worden de opstoppers echter niet vergeten.
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tinonciën.Sensokiestlievervoor'non
series'Shimonodon voor ondereoonbieders.In vergetijkingmet Tiogro heb
je net een londje meer.En doordoter
een 32 ochter is, kun je ook de bergen
in. Tot sLot:de GS (l.ongeslog)ochlerderoitleurkon zelFseen 34 oon. Er is
een ULtegroSOOO11/34cossetteverkrijgboor (officieeLrond de 1OOeuro).
Don kunje 1 op 1 rijden.

zadelEloversized
schroetdrood.De stoondeen liggende
pen.
vorken zijn bended,de boven- en
onderbuisoversizeden geovoliseerd.
Eln/szachter.
Er posl een oversized31,6miLtimeler
zodetpenin het trome.De deroilteurko- G Hrttnog.
velgen:
Pro!
betslooenbinnendoor.Otficieelwordt
de Romognootleen ols comp[ete rocer
gebrocht,met een Shimono-oondrijv i n g : T i o g r oe n 1 0 5 .D i t i s d e R o m o g n o
De mqrkt
Comp met Shimono105 58OO11-sPeed
Er zijn nog diversemodettenvonoFpokg r o e pm e t ' n o n s e r i e s ' 5 0 - 3 4e n r e m weg bouwjoor 2017verkrijgboor.Die
menset,11-32ochter en Supro ComP
wijken otteenof wot de ofmontoge
Line-wietset,-stuur,-stuurpen,-zodetbetreFt,de bosis,het trome en de voorpen,SchwotbeLugono25 millimeter
vork
zijn identiek.En voorot bij de grote
Morco-zodel.
bondenen Son
oonbieders;Montel,12GOBikingen
Mooidesign,Lekkerzwort met diePMoor SensoheeFt
Fietsvoordeetshop.nt.
blouw en grijzedetoits!Niet erg licht en
deolersen door
ruim
tweehonderd
ook
explosieflmoor wet een zeer belootbopoor
modetlenin
een
wel.
ottijd
stoon
geometrie
ook.
re otteskunner.AlLround
(O Driehoekige
de winkel'.En zo niet:de levertijdvonuil
bovenbuis.
De otmontogemel eigenSupro-deten
Atmeto is moximool een week. De
is dik in orde.Je kunl flink oonzetten,
€) Stratschakelende Romognois er in een ComP-,SLE-en
schoketenen remmenmet 105 goot uil
105.
Tiogro-mode[(geenotmontogemet
de kunst.
En in veel moten:von 48 tot
Ul.legro).
De keuzevoor zwoordere remmen en
@ GS-achter60, 62 en zetts64.
derailleur.
cronkstel is vooroI ingegevendoor

