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Sensq Fiori: ultieme looglcrnd
mountqinbike?
Voor5OOO eurc koopje het b'ljno-top-
model von een topmerk Of is het nou
het topmodel von een b'ljno-topmerl(?
Volt Senso nu opeens in die lootste
cotegoriedonkzij de nieuwe Fiori?

Senso's kennen we ots eenvoudige
bikes met een heertijk eigenw'rjs korok-
ter dot perfect in Nedertond post. Een
korte bovenbuis en tonge stuurpen, en
een smol stuurtje met bor-ends. Een
diepe zit donkzij een voorvork met wei-
nig veerweg, meer heb je vook niet
nodig. We droomden vook zo'n bike bij
etkoor, moor don superticht en super-
de-[uxe, de ultieme looglond mountoin-
bike. Senso Lijkt hem nu te bouwen, de
Fiori SL Custom met Futt-options, en wij
lieten hem zo snel moget'11'k komen. De
stondoord uitvoering met een mechoni-
sche XTR-groep kosL 4OOO euro. Kies je

otte extro's, don zitje zomoor op 5 mil.l.e.
Don heb je wel extreem Lichte DT-wie[en
en een ST-opbouw. De hete fiets is trou-
wens nieL zwoo[ de eerste keer dot we
hem optitden, dochten we dot de wie-
len op de grond woren bt'rjven stoon.
Deze Senso rijdt zoots hij eruitziet, min
oF mee[ hij is inderdood btoedsnel en
echt hord rijden vroogt concentrotie.
Het super-de-luxe stuur beviel ons niet.
De combinotie von heel recht en erg

Q ticnt, zwart en
iets te recht. liever
het standaard stuur.

O wetsideswing,
geen direct mount.
Het frame is up-to-
dote. maar niet meer
dan nodig.

@ Zwart, l icht en
snel, heerlijke wielen!

E urt xTR Di2 kost
hij 1100 euro méér.

E Hrt basismodel
kost 2799 euro.

E gioon en houder
zijn inclusief!

breed drooitje potsen hetemoot noor
buiten. Dot zit niet t'rjn en je koml in
kroppe bochten in de probtemen, je

buitenste hond kon niet ver genoeg

drooien. We vervingen het door een
gewoner model, iets smolter en krom-
mer en dot beviel beter. De Fiori is een
strokke rocebike met een heeL gemid-

detd stuurgedrog. lets meer wendboor
don nerveus, moor vooroI opvottend
o[[round.
Dot is totool onders don we gewend

zijn von Senso. De oudere modelten
leken meer op een cgclocrosser met
dikke bonden don op een mountoinbike
votgens de internotionote opvottingen.
Senso kiest nu voor een voorvork met
1O centimeter veerweg en een wot [on-
gere bovenbuis, net ots iedereen. En
hoewel het voor de meeste bikers een
betere keuze is, ontbreekt het echte
Senso-ko ro kter. Dot doet no bu u r['rjk
niets of oon de kwoLiteit. Het frome
voett hord, je bil.ten merken precies

woorje overheen rijdh Wonneer je ptot

door de bocht goot, moet je losjes op
de fiets zitten onders stuitert hij onder
je vondoon. Het is ol.tr.1-d het ochterwiel
dot er vondoor goot. Logisch, wonl oon
de voorkont zit een heeL tijne vork en
een bond met stukken meer grip. Dot is
op zich een veilige eigenschop, gl.ijd je

+ echt snel //l + toponderdelen ,r.1/ - geen echte Sensa meer ONZE CIJFERS

Priis € 508ó,-
Frame carbon
Voorvork RockShox Sid XX
Demper
Shifter Shimano XTR
Derailleurs ShimanoXTR
Crankstel Shimano XTR26/36
Ketting/cass. Shimano XTR
Remmen Shimano XTR 180/1ó0
0pbouw 3T Mountain Team Stealth
Wielen DT XRCl2OO
Banden Schwalbe Rocket Ron/

Thunder Burt Evo 29x2.I"
Gewicht 9,02 kilogram
Maten ró'i 17,5'l 19', i20,5"
Webadres sensabikes.com

8,0

Meetwaarden 7,5
Praktijk
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weg don kon je de zook redden met
een snel uitgestoken voe[, moor het
verschil tussen voor en ochter is groler
don nodig. Beheerst op het rondje een
bocht nemen, het gevoel dotje het
moximote eruit  hoott en nét niet votl ,
dot heb je nooit op deze bike. En dot is

jomme6 wont het stuurgevoel is fontos-
tisch. De voorvering geeFt gewetdige
teedbock en de brede corbon velg
ondersteunt de voorbond zó goed dot
je precies voetl wot je doet. Aonzetten
levert echte occeterotie op. Niet otteen
wonneer je woest op de pedolen
stompt, moor ook ots je holverwege
een bocht voorzichtig een beetje br1--
tropt win je direct een meter.
Op het rechte eind rom je notuurlijk vol
door terw'1jI je opschokett, de XTR-set
verdroogt het zonder protest. Op een
Holtonds porcours bl.ijtt het binnenbtod
ongebruikt en dot is zonde, wont de
voordero il.Leu r scho kel.l feiromenoo L!
AFremmen doe je op otleen de voorrem,
het ochlerwiet gt i jdt snel door en don is
nouwkeurig insluren moeil.ijk. Het stu-
ren zett goot nouwkeurig, t icht en heel
neutroot. Op Loge snetheid is de Fiori
wot gevoetig voor hobbels, moor een-
mool op snetheid doet h'rj precies wot je

wil.t. Het lrome is puur tunctioneet,
fronjes z'rjn ver te zoeken. Votgens onze

meetbonk is de stijtheid dik in orde, de
torsiestijfheid is wot toger don wot
sommige merken uit hun wedstr'rjd-
hordtoils persen, moor in de proktijk is
dot nog steeds meer don stijt genoeg.
De interne kobeLgel.eiding werkt redeLijk
kloppervr'rj en de in- en uitgongen zijn
goed geptootst, de kobels lopen don
ook mooisoepel.
Opvottend is de voorderoitteur. Senso
kiest voor de extro goed schoketende
side-swing voriont met klembond in
ptoots von een voste nok op het Frome.
Dot vereist zorgvutdig otstetlen, moor
heL werkL primo. De steekos ochtervor-
ken z'rjn tors en helemooI demonlobet.
Hondig, voor het gevol je ooit de
schroetdrood stuk drooit. Wot ons
betrett hod Senso meteen een direct
mount-montoge voor de ochterderoi[-
leur mogen moken. Don vervott het
schroefoog en zit de ochterderoilteur
direct oon het frome. Dot is stijver en
doordoor schokett de ochterderoitteur
nog beter.


