
Pozeráte sa na najmodernejšie triatlonový a časovkársky bicykel na svete.
IA je skratka pre Integrated Aero. Aby sme vytvorili tento bicykel, Felt dal dohromady tím športovcov, inžinierov a 
vývojárov a vyzval ich, aby prehodnotili každý prvok aerodynamických vlastností. Aby zabudli na všetky obmedzenia 
a snívali o nových spôsoboch, ako vytvoriť nielen rýchlejší bicykel, ale i plne integrovaný stroj, ktorý pracuje 
dokonale v harmónii s ľudským telom. Výsledkom je bicykel, ktorý bol navrhnutý od základov ako nový stroj, ktorý 
má ponúknuť jazdcom reálnu výhodu v závode s časom.
Príbeh bicykla IA môžete vidieť v jeho dizajne. V jeho progresívnych tvaroch, v jeho pozornosti k  ergonómii, v jeho 
plne integrovanom systéme, ktorý sa vymyká bežným štandardom myslenia. Existujú desiatky nových technológií a 
konštrukčných detailov, ktoré tvoria tento príbeh. Ale čo je najdôležitejšie, je jedna jednoduchá vec: Výsledky,  to je 
miesto, kde Felt IA žiari najjasnejšie.
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Už viac ako dve desaťročia, je Felt lídrom v aerodynamickom inžinierstve. Bicykel IA je vyvrcholením všetkého čo 
sa Felt naučil za viac ako 23 rokov spolupráce s mnohými najlepšími svetovými triatlonistami a cyklistami. Tu je 
stručná história Felt hlavných prielomových udalostí  v závode s časom.

 Jim Felt, začal stavať vlastné rámy v Kalifornii, vytvoril prvé aerodynamické bicykle pre miestnu komunitu 
triatlonistov. Jeden z jeho prvých bicyklov bol postavený pre motokrosovú hviezdu Johnnyho O'Maru, ktorý sa 
zúčastňoval súťaží v triatlone, v rámci tréningu.

 Jim začal kooperáciu s fimou Easton Sports a navrhol nový hliníkový aerodynamický bicykel pre triatlonovú 
legendu Paula Newby-Frasera. Bicykel, pomenoval B2 pre jeho matný čierny povrch a stealth vzhľad. Tento 
bicykel dopomohol Newby-Fraserovi vyhrať  v roku 1991 Ironmana na Hawai.

Na trh bol uvedený Felt DA na kolesách rozmeru 650. Inovácia zahŕňala spodnú rámovú trubku v tvare 
čepele, rozšírené uloženie stredového zloženia a na CNC obrábanú sedlovú vzperu.

 Prvý S22, v cene pod 1.500 dolárov vhodný pre triatlon a časovku, ktorý mal veľa rovnakých konštrukčných 
prvkov a technológií ako bicykle, ktoré stáli tisícky a viac. Aerodynamická výhoda bola k dispozícii pre väčší okruh 
spotrebiteľov.

Úplne nový karbónový bicykel DA, vyvinutý počas vyčerpávajúcich testovaní vo veternom tuneli,  
debutoval ako prvý s bajonetovým systémom riadenia, technológia, ktorá umiestnila riadenie a jeho súčasti 
mimo hlavovú trubku pre lepšiu aerodynamiku a ovládanie.

 Taylor Phinney absolvoval na Felte juniorské majstrovstvá sveta v stíhačke a vytvoril na trati dlhej 3000 
metrov, nový individuálny svetový rekord časom 3:16,65.

 Športovci jazdiaci na Feltoch, narobili prievan v triatlonových disciplínach na olympijských hrách v 
Pekingu. Austrálčanka Emma Snowsill a nemec  Jan Frodeno, obaja získali zlato vo svojich disciplínach na 
bicykloch Felt.

 Američanka Sarah Hammer jazdiaca na Felte SP1, aero-dynamickom bicykli vybavenom systémom 
riadenia Bajonet 2, získala svoj tretí titul majsterky sveta v individuálnej stíhačke.

Američanka Kristin Armstrong na Felte DA získala zlatú olympijskú medailu v pretekoch na  čas v Londýne.
 Úplne nový Felt IA je uvedený ako súčasť kolekcie 2014. Mirinda Carfrae - 2x titul majsterky sveta v triatlone

Mirinda Carfrae 2014 víťazka Ironman Hawai



3T Diff-lockt objímka
Tento inovatívny systém používa objímku so 
západkovým ozubením, pre jemné nastavenie v krokoch 
po 0,5°, zaisťuje stabilné upnutie a jedinečný komfortný 
modul, ktorý znižuje vibrácie od vozovky pre znižovanie 
telesnej únavy pri dlhých triatlonových tratiach, alebo 
časovkách.

Vnútorný upínací systém sedlovky
Najlepší spôsob, ako optimalizovať a rozložiť upínacie 
sily na aerodynamickú sedlovku. Upnutie sedlovky je 
bezpečné a stabilné. Jednoduchá montáž a demontáž v 
prípade cestovania.

VR Sedlovka
Redukcia vibrácií, poskytuje vynikajúce tlmenie nárazov 
pomocou 3T Diff-Lock™ komfort modulu.

Triatlonový superbike.
Nikdy predtým bicykel nemal tak dôkladne technicky riešený každý aspekt výkonu pre triatlon. Dlhodobé historické 
partnerstvo s olympionikmi a majstrami sveta v triatlone, postavilo Felt do jedinečnej pozície, vytvoriť ešte lepší 
bicykel pre triatlon a časovku. Táto spolupráca so športovcami bola miestom, kde sa tento vývojový proces začal.

Projekt IA je projektom niekoľkých posledných rokov. Jedným z našich cieľov bolo vytvoriť bicykel vo svojej triede s 
najlepšou aerodynamickou výhodou, čo bol len začiatok. Skutočnou výzvou bolo riešenie iných reálnych potrieb 
jazdcov. Pohodlie, variabilita nastavenia, brzdný výkon a ovládateľnosť. Nemohli sme sa sústrediť len na bicykel, 
pretože celé je to o harmónii tela a bicykla. V mnohých ohľadoch, naši technici videli IA ako doplnok jazdca. 
Ergonómia hrala úlohu v každom detaile a prevedení.

Nerobili sme si problémy s niektorými pravidlami a obmedzeniami UCI pre cestné preteky a vďaka tomu sme 
mohlivytvoriť niečo naozaj jedinečné. Stroj zameraný na jediný účel - bojovať s časom a víťaziť.



Kryt - AeroPac
Odkladací priestor integrovaný do hornej rámovej 
trubky je vybavený silikónovým krytom pre bezpečný 
prevoz doplnkovej stravy a nápoja so zachovaním 
aerodynamiky tým, že perfektne zapadá do povrchu 
rámu. Kryt umožňuje jednoduchú hydratáciu pomocou 
hadičky a ľahký prístup k uloženým veciam.

Odkladací priestor - CalPac
Horizontálna priehradka pre energetické gély, tyčinky a 
iné pretekárske vybavenie.

Znížené sedlové vzpery
Takmer horizontálna konštrukcia podsedlových vzpier, 
zlepšuje aerodynamiku znížením odporu. Sedlová vzpera je 
úplne zakrytá zadným diskovým kolesom v každom uhle 
bočného vetra. Čelná plocha je znížená o takmer 50%, v 
porovnaní s bežnými vzpery. Jazdný komfort je zlepšený 
efektom  listovej pružiny na sedlovej trubke, zatiaľ čo bočná 
tuhosť sa zvýšila vďaka malému trojuholníku zadnej stavby.

Aerodynamika

Pred začatím projektu IA, si inžinieri z Feltu jasne identifikovali svoje poslanie: Vyrobiť najrýchlejší  triatlonový bicykel 
na svete. To znamenalo, prihliadnuť na niektoré skutočnosti, ktoré nie vždy prichádzajú do hry počas testovania v 
aerodynamickom tuneli. Napríklad, konkrétny rám testovať s určitým typom tela v určitej polohe, alebo, čo 
nastane v prípade, že priemerný jazdec nie je schopný držať aero pozíciu? Alebo, čo sa stane s aerodynamikou, 
keď je na bicykli namontovaný držiak s fľašou, či pod sedadlom je umiestnená náhradná duša, alebo páskou o 
rám prilepená energetická tyčinka? V takomto prípade, iní výrobcovia pohoria, ak idú s nami do porovnávacieho 
testu v aerodynamickom tuneli.



Project IA sa zaoberal všetkými 
týmito faktormi. Tak ako počas 
všetkých Felt aero projektov, aj v 
tomto prípade bol bicykel 
starostlivo testovaný prostred-
níctvom radu pokročilých 
p r o c e s o v  v r á t a n e  
Computational Fluid Dynamics 
(CFD) a skúšok v aerodynamic-
kom tuneli. Okrem toho, inžinie-
ri intenzívne spolupracovali s 
profesionálnymi športovcami, 
ako napr. víťazkou Ironmana 
Mirindou Carfrae a dvojnásob-
nou víťazkou olympijskej 
časovky Kristin Armstrong. 

Vývojový tím sledoval a meral aero výkon športovca na bicykli v kontrolovanom prostredí i na reálnej ceste.

Jedná sa o bicykel, ktorý by neexistoval, nebyť dlhej 
histórie Feltu vo vytváraní aerodynamických bicyklov pre 
elitných športovcov. Aj keď spätná väzba od pro jazdcov je 
veľmi dôležitá, bicykel IA bol navrhnutý tak, aby vyhovo-
val i bežným triatlonistom. Vďaka vyššej hlavovej trubke 
(snaha odstrániť množstvo dištančných podložiek) a 
bezprecedentnej variabilite nastavenia, prináša zvýšenie 
výkonu bez obetovania pohodlia a ideálneho posedu. 

Najdôležitejšie je, pomôcť širokej škále triatlonistov 
dosiahnuť čo najlepšiu jazdnú pozíciu, aby mohli zažiť 
aero výhody tohto bicykla. Ale aj s týmito optimalizačný-
mi úpravami, IA stále dosahuje významné aerodynamic-
ké výhody oproti iným konkurenčným triatlonovým 
bicyklom.

Vo Felte proces vývoja aero bicykla začína pomocou softvéru CFD. Pracuje s mechanikou tekutín/plynov a využíva 
matematiku a algoritmy pre meranie aerodynamického výkonu. Vďaka počítačom a pokrokovému softvér, ktorý sa 
najčastejšie používa v leteckom priemysle a vývoji závodných aut, inžinieri vo Felte vedia vypočítať a simulovať prúdenie 
vzduchu a odpor vzduchu v spojitosti s rôznymi tvarmi rámov a konfigurácií.
CFD softvér umožňuje inžinierom spracovať obrovské množstvo dát vo veľmi krátkom čase. Felt strávil roky optimalizáciou 
CFD postupov a overovaním výsledkov v aerodynamickom tuneli. Pravdou je, že CFD je stále určitým druhom čiernej mágie. 
Existuje mnoho rôznych spôsobov, ako robiť určité veci a trvá to roky dôsledného experimentovania s cieľom pochopiť a 
zdokonaliť výsledky.
Ale táto extra cena za to stojí: Dlho predtým, než sú postavené akékoľvek prototypy, môžete tvary trubiek, spojovacie 
sekcie, komponenty a celý rám optimalizovať pomocou CFD.



Zatiaľ čo mnohí výrobcovia 
používajú testovanie v aerodyna-
mickom tuneli pre marketingové 
účely, test robia, len aby zistili 
určitú výhodu, ktorú môžu propa-
govať. Felt má dlhú históriu 
použitia aerodynamického tunela, 
ako neoddeliteľnej súčasti svojho 
vývojového procesu.

Aerodynamický tunel umožňuje 
inžinierom merať aerodynamický 
odpor celých bicyklov, ako aj ich 
častí, ako sú kolesá a riadidlá. 
Taktiež môžu testovať, len niekto-
ré časti bicykla a robiť presné a 
precízne meranie v určitých uhloch 
prúdenia vzduchu a rýchlosti.

Pri vývoji IA rámcov, Felt využil 
veterný tunel s pomalou rýchlos-
ťou, ktorý je San Diegu v južnej 
Kalifornii, toto zariadenie používa 
už mnoho rokov. Kombinácia CFD 
analýzy a testovania v aerodynamickom tuneli, umožnila inžinierom presne určiť optimálne aerodynamické tvary v 
mnohých oblastiach na bicykli. Okrem merania účinkov určitých tvarov, tiež analyzovali spôsoby, ako tieto tvary ovplyvňu-
jú i ostatné prúdenie. 

Roky podrobných CFD analýz a testov v aerodynamickom tuneli, viedli technický tím Felt k preskúmaniu jedného aspektu 
aerodynamického výkonu, ktorému venovali menej pozornosti ako ideálnym aerodynamickým tvarom a nábehovým 
hranám. Jednalo sa o využitie sily zvanej vztlak. Za určitých podmienok prúdenia vzduchu, v závislosti na uhle nábehu a 
relatívnej rýchlosti prúdenia vzduchu, vytvára väčšina sekcií rámu bicykla vztlak, rovnako ako to robí plachta na plachetnici, 
aby vyrovnala sily odporu vody. Čistým efektom tejto sily je znížený odpor. Toto je tiež súčasťou toho, čo robí bicykel Felt IA, 
pocitovo rýchlym.
Pri väčšom uhle vychýlenia smeru bočného vetra od smeru pohybu, vztlaková sila značne prevyšuje silu odporu, takže 
odpor je menej významný. Vďaka týmto vedomostiam, Felt optimalizoval tvar určitých častí rámu, aby prúdenie vzduchu 
vytváralo viac vztlaku ako tradičné aero tvary. Takto optimalizované časti rámu umožnili postaviť bicykel, ktorý je rýchlejší 
ako súčet jeho častí (máme na mysli súčet odporu jednotlivých častí a odporu celého bicykla), pretože kľúčové oblasti na 
bicykli produkujú toľko vztlaku, že zvyšujú negatívny odpor v smere, ktorým sa bicykel pohybuje.

Kombinácia CFD analýz a meraní v aerodynamickom tuneli, tiež viedla k vytvoreniu aerodynamického prvku, akým 
sú zadné vzpery v tvare čepele dýky. Ale nie všetko je len o tvare trubiek a spojovacích sekcií rámu. Technický tím 
strávil množstvo hodín vytváraním integrovaných technológií a funkčných častí, ako je napr. brzdový systém. Brzdy 
boli navrhnuté súbežne s rámom, čo znamená, že Felt nebol nútený navrhnúť rám prispôsobený súčiastke a tým 
obetovať brzdný výkon, aby vytvoril určitú vyhovujúcu aerodynamickú kombináciu. Oba projekty boli optimalizova-
né na dosiahnutie ideálnej rovnováhy. Táto filozofia platí aj pre všetky ostatné integrované systémy, vrátane VR 
sedlovky a Calpac odkladacieho a hydratačného systému.


