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Senso ciut io G2
De Senso Giulio G2 kurom in het
nojoor von 2015 op de morkt. Even het
geheugen opfrissen: de oude Giutio
wos een Generution 5 corbon model
met interne kobelvoering, monobox
brccket met prcssfit logerrs, rcchte
corbon voorvork met twee moten
logers en Di2 compotibel. Het fiume
woog toen 11OO glum.

De G2 is nog steeds een Generotion 5,
moor don behoort i jk oongepost. Bin-
nenin is een zogenoomde Zero Void
Curing toegepost: een nettere monier
von composiet verwerken woorbij inter-
ne kreukels tot een minimum beperkt
zijn. Een lichter Frome is het resuttoot.
Doornoost heett de G2 een ondere
bovenbuis met een kleine oero inkeping
bij de boLhooFdbuis. Verder heett de
Giutio een nieuwe, strok oonstuitende
'Smooth AirFtow' oero voorvork, een
strok gestgted bothooFd, stonkere
stoonde ochtervorken en een iets oon-
geposte interne kobetvoering.
lets wot eventueel beler zou kunnen:
direct mount-remmen - moor don
moet het trome worden oongepost. Dot
zou heel mooi possen bij hel korokter
von de G2. Optisch is de G2 niet veron-
derd; otteen heeFt Senso het gewicht
von het Frome wot weten le verlogen.
Meer ervoring met'wie wot woor'quo
composiet zeg moor. Een 55 centimeter
trome weegt inclusiel voorvork 1250
grom. Mooi. Compteel weegt de Fiets

Z3 kito. Noost het frome heeft Senso
ook de wieten oongepokt. Onze in twee
kleuren zwort uitgevoerde testliets hod
noost de Ultegro SOOO groep en een

luxe 3T'kit', de nieuwe RA ELite Lite-
wieten met nieuwe noven en lichtere
spoken. 3O mil. l . imeter oluminium vet-
gen,22 mit l imeter breed,20 Sopim CX
spoken voor en 24 ochter en nieuwe
oversized noven. 680 grom voon 820
grom ochter.

BETROUWBARE RACER
Ook in de 2018-versie vertoochent de
Giul.io zich niet: echl iets voor tietsers
die een betrouwbore rocer zoeken,
woor je ongeveer otles mee kunl doen
zonder dot je je druk hoett [e moken
over wot er onder je gebeurt.  Sturen
doet de Senso lekker scherp. De geo-
metrie is zeer oltround, o[ neigt die -

nog steeds - meer noor een rocetiets
don bijvoorbeeld een performonce.
Zocht is de G2 niet; in vergel'rjking met
bijvoorbeeld een TCR Advonced, Trek
Emondo of Cerveto R5 heett de Senso
géén geïntegreerde zodetpenklem ot
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een stonke pen. Senso kiest voor een
oversized 31,8 mittimeter zodetpen om
de stobiliteit von de G2 te woorborgen.
Do! voe[ je! De Giul.io G2 kost in een
stondoord uitvoering met de nieuwe
Shimono Uttegro BOOO 2399 euro, in
deze uitvoering net wol meer. Je kunt
zonder meerprijs kiezen voor 50-34,
52-36 ot 53-39. En er is de mogel.ijkheid
te kiezen voor een ochterderoitteur met
GS longe kooi om 32 of 34 tonden te
kunnen steken. Retoxed omhoog, kollie
drinken op de top, jock oon en ols een
soeer noor beneden.

S licht frame en voorvork
O prijs/kwaliteit

O geen direct mount-remmen

O hard & direct

Prijs 82795,- compleet
Frame/voorvork carbon/carbon
Gewicht 7,30 ki logram compleet
Groep Shimano Ultegra,

50/34,rL-28
Wielen Suora RA Elite Lite
Banden Schwalbe One 25 mm
Zadel en -pen San Marco Concor/37
Stuur en -pen 3T/37
Maten 50 t/m ó1 cm

www.sensabikes.com
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ONZE CIJFERS
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Kwaliteit 8,0
Prijs/kwaliteit 8,0
f nnovatie 7,0
Praktijk 8,5

O so/s+ crankstel.
Ook52/36 en 53/39
mogelijk.

O Oe Supra RA Elite-
wielen hebben onder
andere nieuwe naven.

(9 Even kijken en ja:
3T. Maar dan onder-
steboven.
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