
AR - AERO CESTNÝ BICYKEL
Úplne nový Felt AR predstavuje všetko, čo sa inžinieri z Feltu  naučili v priebehu dvoch desaťročí, kedy sa snažili 
posúvať  hranice výkonnosti  našich PRO-cestných a aerodynamických časovkárskych bicyklov. Je to ďalšia 
generácia originálu AR, jedného z prvých bicyklov na svete, ktorý spojil nekompromisné jazdné vlastnosti s 
aerodynamickou účinnosťou v jeden celok.

Kolekcia bicyklov AR je už viac ako päť rokov vo výrobe. Pôvodne bola uvedená na trh v roku 2008 počas  Tour de 
France, dlho predtým, než väčšina výrobcov začala vôbec premýšľať o aero cestných bicykloch, inžinieri z Feltu už 
vtedy mali za sebou niekoľko konceptov a testovaní, ktoré im umožnili vytvoriť lepší bicykel.

Nová kolekcia AR 2014 zdvihla latku vo všetkých očakávaných parametroch: je ľahšia, pevnejšia a viac aerodyna-
mická. Navyše niektoré z týchto vlastností a technológií odhalili úplne nový spôsob uvažovania o aerodynamic-
kom cestnom bicykli. Zavedením rady nových inovatívnych technológií, inžinieri rozšírili schopnosti aerodyna-
mického cestného bicykla. Jeho univerzálnosť umožňuje jazdcovi nastavenie posedu a ovládateľnosti, presne 
podľa jeho špecifických potrieb. S jeho vo svojej triede najlepšími vlastnosťami ako, tuhosť, hmotnosť, bezkonku-
renčný aerodynamický výkon a inovatívna všestrannosť, bicykel AR 2014 nanovo re-definoval možnosti aero-
cestných bicyklov.

Kľúčom k zostrojeniu dobrého cestného aero bicykla je nájsť dokonalú rovnováhu medzi niekoľkými faktormi 
výkonu:  aerodynamika, hmotnosť rámu, tuhosť a kvalita jazdy. Nie je to len o dosiahnutí čo najlepších čísel v 
aerodynamickom tuneli. Alebo najnižšej hmotnosti. Alebo tuhosti rámu. Žiadna z jednotlivých vlastností to 
nezaistí.

Pri vytváraní nového Felt-u AR, inžinieri vyvinuli celý rad unikátnych funkcií, ktoré robia z tohto bicykla nielen 
najvýkonnejší pre šprinty, úniky a ďalšie sólové aktivity, ale rovnako dobrým aj pre horské stúpania a zjazdy. 
Jedná sa o plne integrovaný stroj s radikálne novými možnosťami nastavenia, ktoré posúvajú schopnosti tohto 
bicykla nad rámec typických aero cestných bicyklov.



Optimalizovaná variabilná geometria

Celá geometria AR rámu je adaptabilná podľa rôznych 
jazdeckých a pretekárskych potrieb.VGO (Variable 
Geometry Optimized) umožňuje jazdcovi ľahko a efektívne 
zmeniť a nastaviť uhol sedlovky od tradičnej cestárskej 
polohy do polohy, ktorá je vhodnejšia pre triatlon, alebo 
časovky v kombinácii s aero nádstavcami. Uhol nastavenia 
sedlovej trubky sa môže pohybovať v rozsahu od 72,5 ° do 
78,5 °, s dodatočnou úpravou, pohybom sedadla dopredu, 
alebo dozadu. Sedlovka je v ráme fixovaná špeciálnym 
vnútorným zámkom vymysleným inžiniermi z Feltu, ktorý 
nepoškodí rám, ani sedlovku, vďaka inteligentnému 
kompresnému systému.

Sedlovka VariMount 
Táto sedlovka je vybavená unikátnym patentovaným 
sedlovým zámkom, ktorý zaisťuje bezpečné upnutie, plný 
rozsah nastavenia, šetrí hmotnosť, vďaka upnutiu pomocou 
jednej skrutky.

Korunka vidlice s dvojitou aero plutvou 
Špeciálny tvar korunky vidlice spája tvar spodnej časti 
hlavovej trubky s hornou časťou vidlice, čím znižuje 
turbulencie, redukuje brázdu vzduchu a tým redukuje 
odpor. Väčšia plocha oblasti korunky vidlice pomáha tlmiť 
vibrácie prichádzajúce z povrchu cesty, zlepšuje jazdné 
vlastnosti a brzdný výkon prednej brzdy.



Aero štít zadného kolesa
Jedinečný tvar zapustenia zadného kolesa, ktorý vytvára 
aero štít, využíva jedinečnú patentovanú konštrukciu 
zadných vzpier a sedlovej trubky, ktoré usmerňujú prúde-
nie vzduchu, ktorý prechádza z rámu do zadného točiace-
ho sa kolesa. Tvar je optimalizovaný pre súčasné rozmery 
aero ráfikov. Tento dizajn zvyšuje tuhosť, komfort a 
aerodynamiku zadného trojuholníka.

Zadné aero vzpery bez  mostíka 
Dvojité zadné vzpery znižujú hmotnosť, tým že je z nich 
odstránený brzdový mostík. Vďaka tomu umožňujú aj 
pasívnu absorpciu energie s cieľom zmierniť vibrácie 
prichádzajúce od vozovky ich rozptýlením v bočných 
vzperách. Aero prevedenie zadných vzpier  zaručuje torznú 
tuhosť pri súčasnom zlepšení komfortu a aerodynamiky v 
oblasti napojenia vzpier na rám.



Počas dlhoročného procesu vývoja bicyklov Felt AR, si vývojový tím zostavil zoznam cieľov pre nasledujúcu generáciu 
cestných aero bicyklov. Prvotriedna aerodynamika, nižšia hmotnosť, vyššia tuhosť rámu a lepšia celková kvalita jazdy, 
to boli štyri hlavné ciele.

V priebehu doby, dosiahli každý z týchto cieľov. Počas tohto procesu, ktorý zahŕňal množstvo variácií konštrukcie 
rámu, či už cez digitálne simulácie, alebo fyzické prototypy, vytvorili niekoľko prelomových technológií, ktoré otvorili 
nový svet možností, pre všestrannosť a cielený výkon.

Pôvodný AR bicykel, ktorý bol predstavený v roku 2008, uviedol na trh úplne novú kategóriu bicyklov. Bol to jeden z 
prvých svetových aerodynamických cestných bicyklov, ktorý priniesol nový spôsob uvažovania o výkone cestných 
závodných bicyklov. Faktom je, že bicykel AR stále ponúka významnú aerodynamickú výhodu v porovnaní s tradičný-
mi cestnými bicyklami.

Tak prečo to meniť? Pretože v priebehu piatich rokov od jeho uvedenia, sa inžinieri z Feltu naučili viac o reálnom svete 
aerodynamiky. Boli vyvinuté nové materiály a výrobné technológie, ktoré poskytujú obrovský potenciál vyrobiť ešte 
rýchlejší Felt  AR. Takže celkovo sa zlepšila aerodynamická výhoda, rám je ľahší, tuhší a účelovo vytvorený adaptovať 
sa na špecifické požiadavky jazdcov.

Ušetrené minúty:

Pri porovnaní bicyklov existuje veľa 
premenných, ktoré treba zvážiť. 
Výsledky môže byť ťažké pochopiť. 
Inžinieri z Feltu ponúkajú tento scenár: 
Zoberte Felt F1 závodný cestný bicykel a 
odmerajte čas, za ktorý jazdec prejde     
40 km pri konštantnom výkone 300W za 
typických poveternostných podmieno-
k, počas simulovanej časovky. Opakujte 
tento proces na bicykli AR. Porovnanie 
výsledkou je úspora času zobrazené na 
grafe vľavo, kde môžete vidieť výraznú 
aero výhodu bicykla Felt AR.

Ušetrené minúty 
v porovnaní s Felt F1:

Felt AR 2014 Felt AR 2014
s aero brzdou

Felt F1

Felt má za sebou dlhú históriu úzkej spolupráce s profesionál-

nymi športovcami. V prípade nového AR bicykla, spätná väzba 

pochádza z oboch táborov - cestárov i triatlonistov a hrala 

významnú úlohu vo vývoji. Stručne povedané, mnohí jazdci 

mali pocit, že dnešné cestné aero bicykle sú niekde medzi 

tradičnými cestnými bicyklami (ktoré sú ľahké, tuhé, s ostrým 

ovládaním) a TT / triatlonovými bicyklami (ktoré sú aerodyna-

mické, efektívne). Ale byť v tejto skupine vytvára určité kom-

promisy.

Má to veľa dočinenia s polohovaním. Jednoduchou montážou 
aero riadidiel na cestný bicykel ho nepremeníte na vysoko 
výkonný TT/Triatlonový špeciál. Samozrejme bicykel s TT 
geometriou nie je ideálny pre šprint, horské stúpania a 
neovláda sa dobre. Takže pred tým, než inžinieri začali znižovať 
hmotnosť a zvyšovať tuhosť rámov AR, rozhodli sa, že nový 
bicykel bude riešiť problém rôznych pozícií jazdca na bicykli.

PROCES VÝVOJA



Od šprintu k časovke

Riešenie, ktoré sme vyvinuli sa nazýva variabilnou optimalizovanou geometriou VGO(Variable Geometry 
Optimized). Vytvorením sedlovky s integrovaným systémom, ktorý umožňuje ľahko a efektívne meniť uhol sedlovej 
trubky v rozsahu   72,5 - 78,5 stupňov, môže byť bicykel Felt AR optimalizovaný buď pre cestné preteky, alebo jazdu na 
čas. Jeho aerodynamické vlastnosti hrajú významnú úlohu v oboch disciplínach. Univerzálnosť bicykla AR umožňuje 
jazdcovi nastaviť požadovanú pozíciu bez kompromisov.

So sedlovkou  orientovanou smerom dozadu a uhlom sedlovej trubky  72,5 stupňov + / -, ponúka tradičný posed a 
ovládateľnosť typickú pre jazdu na ceste  a závodné použitie.

So sedlovkou orientovanou smerom dopredu a efektívnym uhlom sedlovej trubky  78,5 ° + / -, jazdec vytvára ideálny 
uhol medzi trupom a stehnom pre ideálnu pozíciu pre jazdu s aero nádstavcami.

Ako náhle bola geometria daná, technický tím začal skúmať materiály a tvary trubiek s cieľom maximalizovať ich tuhosť a 
aerodynamiku, zatiaľ čo súčasne redukoval aj ich hmotnosť.
Felt  AR 2014 je k dispozícii v niekoľkých alternatívach Felt karbónových materiálov a zmesí uhlíkových vlákien, vrátane 
TeXtreme - špeciálny kompozitový materiál, ktorý bol prvýkrát použitý pri výrobe rámu Nine z XC kolekcie  a tiež nedávno 
na ráme F-Series FRD, ktorý tvorí základ cestných bicyklov. TeXtreme sa líši od tradičných uhlíkových vlákien, jednak  jeho 
jednotlivými vláknami a tým ako sú nakonfigurované. Ak si chcete predstaviť, ako to funguje, predstavte si extrémne 
tenké pásiky uložené tesne vedľa seba. Táto konfigurácia vytvára hustejší a na pomer živice a uhlíkových vlákien ideálnej-

ší celok. Taktiež s TeXtremom je potrebné menšie množstvo materiálu k 
výrobe ešte pevnejšieho rámu.

No nie len TeXtreme verzia nového AR rámu, je ľahšia ako jej predchod-
covia. Konštrukcia rámu a použité stavebné techniky, ktoré tiež zohrá-
vajú úlohu pri dosahovaní celkovo nižšej hmotnosti. Novo navrhnuté 
tvary rámových trubiek a štruktúry, rozptyľujú energiu po povrchu 
rámu optimálnejším spôsobom. Analýza metódou (FEA) pomohla 
vývojovému tímu určiť najlepšie spôsoby, ako umiestniť jednotlivé 
sekcie karbónových vlákien pre zvýšenie pevnosti a tuhosti. 

TeXtreme - uhlíková pletenina v jej pred-impregnovanom 
stave pred aplikáciou do formy.



Dosiahnuť vyššiu tuhosť a nižšiu hmotnosť, je len 

jedna vec. Úlohou je dosiahnuť rovnováhu medzi 

účinnosťou pedálovania a ostrou odozvou na ovlá-

danie, s tou správnou dávkou jazdného komfortu, 

kde je to potrebné. Kombinácia všetkých týchto 

faktorov je to, čo ľudia často označujú ako "kvalitu 

jazdy."

Zatiaľ čo kvalitu jazdy, môže byť ťažké kvantifikovať, 

Felt pridal niekoľko nových technológií pri výrobe 

rámu AR, ktoré zlepšujú jeho výkon na ceste a tiež 

spôsob prepojenia s jazdcom. Štrukturálne zmeny 

oproti predchádzajúcemu AR zahŕňajú nový tvar 

podsedlových vzpier, ktoré znižujú vibrácie prichá-

dzajúce od vozovky. Sedlová trubka bola predĺžená  

a zadný brzdový mostík bol odstránený, táto kombi-

nácia vedie k lepšiemu tlmeniu.

Felt AR TeXtreme sa môže pochváliť najvyšším 

pomerom medzi tuhosťou a hmotnosťou, než 

akýkoľvek iný rám, čo je monumentálnym úspecho-

m. Skôr než vyhrať v jednej z kategórií vlastností, Felt 

sa zameriava na dosiahnutie najlepšej zmesi vlast-

ností ako je to len možné.

Jedným z najinovatívnejších prvkov na ráme AR je 

jeho VariMount (VM) sedlovka. Táto sedlovka je 

kompatibilná s veľkým rozsahom priemerov karbó-

nových lyžín sedadiel , rovnako i s menšími priemer-

mi hliníkových, alebo CrMo lyžín. To umožňuje 

jednoduchá a plynulá regulácia s jednou skrutkou. Je 

ľahká, umožňuje nastavenie geometrie VGO a je 

plne nastaviteľná. Variabilná geometria (VGO) 

umožňuje prispôsobenie sa pre rôzne druhy výkonu. 

Našli sme optimálny aerodynamický tvar pre sedlov-

ku, ktorá je symetrická a zároveň rýchla a umožňuje 

použitie pre cestné preteky i  triatlon / časovku. 

Užívateľ jednoducho otočí sedlovku o 180 stupňov a 

premontuje sedadlo a to všetko za moment v rozsa-

hu od 72,5 do 78,5°.

Proces vývoja vnútorného systém upnutia bol 

náročný. Inžinieri vedeli, že použitie aerodynamickej 

sedlovky je výzvou, hlavne pri použití  tradičných 

podsedlových objímok. Vzhľadom k tomu, aero 

profily sú zvyčajne dlhé a tenké, je ťažké upevniť  

sedlovku do rámu dostatočnou silou, ktorá zabráni 

jej skĺznutiu. Preto je väčšina podsedlových objímok 

pre aero sedlovky často rozmerná a zle funguje.



Výhody bicykla FELT AR
Aspekt konštantného tvaru rámových trubiek:

Montáž zadnej brzdy:

Patentovaný tvar zapustenia zadného kolesa:

Optimálny vstup pre ovládacie prvky (kabeláže):

Sedlovka s integrovaným vnútorným zámkom:

Stabilný držiak prešmykovača:

Korunka vidlice s dvojitou aero plutvou: 

Zadné aero vzpery:

Variabilná optimalizovaná geometria (VGO):

Sedlovka VariMount (VM):

Sedlovka znižujúca vibrácie (VR) *

Základné aerodynamické tvary sú optimalizované pre určité rozmedzie rýchlosti a uhla pod ktorým prúdi vzduch k 
smeru jazdy, čím sa redukuje odpor vzduchu naprieč celým daným spektrom.

Znižuje vplyv brzdy na odpor vzduchu pre zvýšenie celkových aerodynamických vlastnosti. Brzdný účinok je 
umocnený tým, že brzda je uchytená v tuhšej oblasti rámu.

Aero integrácia rotujúceho kolesa do konštrukcie reťazových vzpier a sedlovej trubky, znižuje odpor vzduchu v 
zadnom trojuholníku.

AR je navrhnutý aj pre radiace systémy Shimano Di2 a Campagnolo EPS, žiadne dodatočné úpravy.

Nastavenie výšky sedla, ktoré nepoškodí rám, alebo sedlovku. Bezpečné upnutie bez tlaku pôsobiaceho na sedlovku a 
rám.

Poskytuje stabilnejší montážny bod pre prešmykovač v snahe optimalizovať radenie, najmä z malého prevodníka na 
veľký.

Konštrukcia korunky vidlice zlepšuje aerodynamické prúdenie vzduchu z vidlice na spodnú rámovú trubku a zlepšuje 
jazdný komfort tým, že rozptyľuje otrasy na väčšej ploche.

Sedlové vzpery bez konvenčného brzdového mostíka, zlepšujú aerodynamiku, znižujú hmotnosť, prispievajú k 
zlepšeniu prúdenia vzduchu zadným trojuholníkom a zlepšujú kvalitu jazdy.

AR geometria bola navrhnutá tak, aby sa sedlovka dala namontovať v dvoch pozíciách, čím by zmenila geometriu 
cestného bicykla na bicykel vhodný pre TT/triatlon bez straty aerodynamiky.

Upínací zámok VM sedlovky poskytuje bezpečné a univerzálne nastavenie polohy sedla. Flexibilný systém je 
kompatibilný s väčšinou lyžín, či už z uhlíkových vlákien, alebo zliatiny. Nastavenie je ovládané len jednou skrutkou.

VR sedlovka poskytuje bezpečné a univerzálne nastavenie polohy sedla. Využíva 3T DiffLock vložku z polymérového 
materiálu, ktorý pôsobí ako spojovací článok medzi tuhým upínacím mechanizmom sedlovky a tuhým sedadlom, ako 

1. Zadné vzpery bez prepojovacieho mostíka
2. VariMount (VM) sedlovka
3. Sedlovka s integrovaným vnútorným zámkom
4. Aero tvar všetkých rámových trubiek
5. Patentovaný tvar zapustenia zadného kolesa
6. Stabilný držiak prešmykovača
7. Zadná brzda montovaná pod stredovým zložením
8. Optimálny vstup pre ovládacie lanká a bovdeny
9. Aero optimalizovaná hlavová trubka
10.Korunka vidlice s dvojitou aero plutvou


