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Selrsa tïiutia GË Disc
Eind vorig joor testten we voor Fiets de
nieuwe Giulio G2. Generqtion 5 corbon

volgens Senso. Binnenin Ís een zoge-

heten Zero Void Curing toegepost:

een nettere monier von composiet

verwerken woorblj interne r_-u rinkles

of kreukels geminimoliseerd zi1n. Een

Iichter frome is zo het resultoot. Door-

noost heeft de G2 een ondere boven-
buis met een kleine oero i.nkeping

bij de bolhoofdbuis. Verder heeft de
fiets een nieuwe, strok qonsluitende

Smooth AírFlow qero voorvork. een

strokker gestyled bolhoofd, slonkere

stocrnde ochtervorken en een iets oon-
geposte interne kobelvoering. En een

monobox brocket met pressfit logers.

A-1 deze specificoties goon ook op voor
de Disc-uitvoering Uiteroord is het
frqme oongepost. Senso kiest voor 12

millimeter steekossen in combinotie

met flot mount oonsluiting op zowel

ochter- ols voorvork. Stondoord zi;n

ze voor 140 millimeter schijven, moor

door middel von een opvulstukje von

1 centimeter post de remklouw ook
primo rond een 160 millimeter schijf.

En Senso kiest ook voor Shimono lO5

en Ultegro-systeem. Hondbuilt in

HoIIand vermeldt de decol. Zwort is

diel Heel zwort. NÍet olleen het frome

droogt de noqm Senso, ook de wielen,

zodel- en stuurpen en stuur komen uit

eigen huis Oke. er stoot Supro op.

mqor Supro is toch echt vqn Sensq

zelf. Nog meer zwort: het Sqn Mqrco-

zqdel en 25 millimeter Schwoibe

One-bonden. Goed kijken en je ziet

ook een lichtere vqriont von zwort op

het frome. Gewicht: ZB kilo.

l-r.rfie Fauurdouurer
Als we de Disc vergelijken met een

stondoqrd Giullo G2, don is er ver-

bozingwekkend weinig verschii. De

geometrie is zeer ollround. ol neigt die
- nog steeds - meer noor een rocefiets

don nqor een performonce. En de

keuze von Senso voor een oversized

31,8 millimeter zcrdelpen duidt ook op

de keuze vcor een extro stukje onver-

zettelijkheid. Wot is don het verschil?

Vonwege de doorvoer von de rem-

leiding door de onderbuis produceert

de G2 Disc wot meer geiuid. En de

wielbosis is een froctie longer - mocr

het korokter is hetzelfde. Een soort luxe

rquwdouwer. Een zeer betrouwbqre

rocer, eentle woqr.le zonder problemen

ongeveer olles mee kunt doen zonder

dot je je druk hoeft te moken over wot

er onder je gebeurt. Sturen doet de

Senso lekker snel en door de schijfrem-

men i.n combinoti.e met de steekossen

biijft olles primo onder controle.

Subtiel is de G2 nog steeds niet, moor

dot hoeft ook niet. Wil je een zochtere

rocer, don is de Aquilo SL met een

slonke ochterportíj en 27,2 millimeter

zodelpen een betere keuze.

Wot zeker ook het korokter bepoolt,

zi;n de eigen Supro-delen: die possen

heel netjes bij de fiets. De bocht von

het stuur is een semi-compoct model:

comfortobel en net gekromd genoeg

om ook lekker diep te kunnen zitten.

Is er don helemooi geen verschil? Ja,

door het logere gewicht - voorol door

een lichtere voorvork en corbon wielen
- r.s een stondoqrd Giulio G2 een soort

criteriumbeest, en deze G2 Disc net

niet. Nog niet Wont tjo, het mog nog

nÍet. Mqqr zodro het officieel mog, is

wqt ons betreft Sensq er voor honderd
procent klqor voor.

zwort, zwclrt, zwort
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PRIJS

CATEGOR I E

FRAME,/VOORVORK

GEWICHT

GROEP

WIELEN

BANDEN

ZADEL EN .PEN

STUUR EN .PEN

MATEN

WEBADRES

€ 2995, compleet
race

ca rbo n/ca rbon
7.8 kg compleet
Shimano Ul tegra.
50/34, r.1 28, Ró85
Supra RA Disc
Schwalbe One 25 mm
San lÍarco Concor/Supra
Su pra,/Su pra

50 t /m ó1 cm
sensa bikes.com
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lmago B,s
Kwaliteit B,O
Prijs,/kwaliteit T,O
Innovatie 8,o
Praktijk 8,s
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