Pokiaľ ide o inovácie z uhlíkových vlákien, Felt sa
zaviazal k nikdy nekončiacim inováciám. Toto je jazda za
našom najnovšom karbóne UHC Nano TeExtreme®.
Táto nová ultra-vysoko výkonná zmes je evolúciou
technológie, ktorú môžete nájsť v našej prelomovej
zmesi UHC Ultimate + Nano. Táto najnovšia ponuka,
debutovala na našom NINE Nano FRD rámovom sete,
ktorý kombinuje karbónové vlákna s vysokým a ultravysokým modulom. Tento progresívny materiál
maximalizuje tuhosť a minimalizuje hmotnosť rámu. V
spojení s našou vlastnou Nano živicou, UHC Nano
TeXtreme® nastavuje nový štandard v konštrukcii
rámov z uhlíkových vlákien.
Všetko to začína pri TeXtreme®, novom materiáli z uhlíkových vlákien vyrábanom švédskou firmou Oxeon. Je
používaný v odvetviach ako letecký a automobilový priemysel a tiež vo Formuly 1. Tento unikátny patentovaný
materiál pozostáva z plochých priamych pásikov, namiesto tradičnej karbónovej pleteniny, ktorá je tvorená
spletanými vláknami. Tento spôsob zaisťuje, že pri použití tohto materiálu, je na určitej ploche vyššia hustota
vlákien ako pri použití klasickej karbónovej pleteniny. Prináša to oveľa viac vlákien s menším množstvo živice pre
ľahšiu a pevnejšiu základnú stavebnú vrstvu. Taktiež to umožňuje použitie karbónového vlákna s vyšším modulom
pevnosti.
Konvenčná karbónová páska

Povšimnite si menšie väzby (spojovacie plochy) v týchto bodoch.

Karbónová páskaTeXtreme

Všimnite si, vzájomné väzby (spojovacie plochy) v každom bode

OXEON predstavuje TEXTREME®:
TeXtreme® je založený na technológii prekladaných
plochých karbónových pásov, namiesto spletania priadze.
Na akejkoľvek ploche je použité väčšie množstvo vlákien v
páske, ako pri použití pleteniny. Štruktúra, ktorá je tvorená
prekladaním karbónových pások, namiesto spriadaných
vlákien v podstate redukuje medzery/otvory, ktoré vznikajú
medzi jednotlivými vláknami. To znamená, že takáto
štruktúra vykazuje menšiu akumuláciu medzier na danej
ploche a tým pádom je plocha vláknom plnohodnotne

Felt nahrádza materiálom TeXtreme® ťažšie štruktúry s jednosmernými uhlíkovými vláknami. Vždy, keď
potrebujete umiestniť vrstvu karbónovej pleteniny v uhle +/-45˚ od osi, sú potrebné dve vrstvy jednosmerného
vlákna. Teraz, vďaka TeXtreme® obe vrstvy môžu byť integrované do jednej. To znamená, že hmotnosť sa zníži o
polovicu, zatiaľ čo si štruktúra zachováva potrebnú rovnováhu. Takáto materiálová integrácia napomáha
chrániť krehké vlákna s vysokým modulom pevnosti pred poškodením, s ktorým sa stretnete pri reálnom
používaní, ale nie v laboratórnych podmienkach.

S Felt UHC Nano Textreme ® je teraz
možné dosiahnuť ešte vyššiu úroveň
výkonnosti a trvanlivosti pre ultra-ľahké
bicykle z karbónových vlákien.

