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* stoer & stevig + Ll-speed - bezuinigd op remmen en cranks - gewicht ONZE CIJFERS
a-

lmago 7,5
Kwaliteit 7,8
Priis/kwaliteit 7,5

Meetwaarden 8,0
Praktijk 7,5
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Priis €1099,- compleet
Frame/voorvork aluminium/carbon
Gewicht 1810/ó30 gram,

9,80 ki logram compleet

Groep Shimano 105 5800,
50/34,rt-32

Wielen Supra RA Comp
Banden Schwalbe Lugano 25 mm

Zadel en -pen San Marco Monza/Supra
Stuur en -pen Supra/Supra
Maten 49 I/m ó4 cm
Torsiestijfheid L J I

Bracketstijfheid48
Webadres www.sensabikes.com

Sensq Romogno
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 ver-
geten.

Voorol otuminium in deze reeks:von

de Umbrio vio de Romogno tot oon

de Trentino SL. En ook modetlen met

schi j fremmen.
Het frome von de Romogno is gemook[

von hgdroformed 7005 oLuminium, in

combinotie met een nouw oonsluitende

voorvork von corbon met olu boLhootd-

buis. Het brocke! heett nog gewoon

Comp
schroetdrood. De stoonde en l iggende

vorken zijn bended, de boven- en

onderbuis oversized en geovoliseerd.

Er posl een oversized 31,6 miLtimeler

zodetpen in het trome. De deroi l teurko-

bets looen binnendoor. Otf icieel wordt

de Romogno otleen ols comp[ete rocer
gebrocht, met een Shimono-oondri j-
v ing:T iogro en 105.  Di t  is  de Romogno

Comp met Shimono 105 58OO 11-sPeed
groep met 'non ser ies '50-34 en rem-

menset, 11-32 ochter en Supro ComP

Line-wietset, -stuur, -stuurpen, -zodet-

pen, Schwotbe Lugono 25 mil l imeter

bonden en Son Morco-zodel.
Mooi design, Lekker zwort met dieP-

blouw en gri jze detoits! Niet erg l icht en

explosiefl moor wet een zeer belootbo-

re otteskunner. AlLround geometrie ook.

De otmontoge mel eigen Supro-deten

is dik in orde. Je kunl f l ink oonzetten,

schoketen en remmen met 105 goot ui l

de kunst.
De keuze voor zwoordere remmen en

cronkstel is vooroI ingegeven door

Eloversized zadel-
pen.

Eln/szachter.

G Hrttnog. velgen:
Pro!

(O Driehoekige
bovenbuis.

€) Strat schakelende
105.

@ GS-achter-
derai l leur.

\ . l  i i . t

t inonciën. Senso kiest l iever voor'non

series'Shimono don voor ondere oon-

bieders. In vergetijking met Tiogro heb
je net een londje meer. En doordot er

een 32 ochter is, kun je ook de bergen

in. Tot sLot: de GS (l.ongeslog) ochler-

deroit leur kon zelFs een 34 oon. Er is

een ULtegro SOOO 11/34 cossette ver-

krijgboor (officieeL rond de 1OO euro).

Don kun je 1 op 1 r i jden.

De mqrkt
Er zijn nog diverse modetten vonoF pok-

weg bouwjoor 2017 verkrijgboor. Die

wijken otteen of wot de ofmontoge

betreFt, de bosis, het trome en de voor-

vork zijn identiek. En voorot bij de grote

oonbieders; Montel,12GO Biking en

Fietsvoordeetshop.nt. Moor Senso heeFt

ook ruim tweehonderd deolers en door

stoon ottijd wel. een poor modetlen in

de winkel'. En zo niet: de levertijd vonuil

Atmeto is moximool een week. De

Romogno is er in een ComP-, SLE- en

Tiogro-mode[ (geen otmontoge met

Ul. legro). En in veel moten:von 48 tot

60, 62 en zetts 64.


