
Úplne nový Bayonet 4 bolo navrhnutý a vyrobený tak, aby spĺňal všetky predpisy a nariadenia UCI.  Táto 
špeciálna aero vidlica v kombinácii s profesionálnymi bicyklami pre triatlon a časovku DA / TT, ponúka 
aerodynamickejšiu prednú časť, ako kedykoľvek predtým. Naši technici strávili množstvo hodín analýzou a 
tvorbou koncepčných modelov vytvorených v programe CFD, aby ich následne otestovali v aerodynamickom 
tuneli a tiež v reálnom prostredí  v spolupráci s našimi Felt profi športovcami.

BAYONET 4

VLASTNOSTI BAYONET 4
1. Bayonet 4 predstavec 
2. Vnútorná os otáčania riadenia 
3. Aero kryt prednej brzdy 
4. Externý stĺpik vidlice
5. Korunka vidlice 
6. Aero nohy vidlice 
7. Koncovky vidlice z karbónu 
8. Integrovaný priestor na el.kabeláž

Vďaka zvyšujúcej  sa  popular i te  
e l e k t r o n i c k é h o  r a d e n i a  m e d z i  
triatlonistami a časovkármi, vývojový tím 
vytvoril riešenie pre integráciu drôtov a 
káblov. Priestor, ktorý je integrovaný do 
predstavca (8), umožňuje tieto položky 
skryť a chrániť ich pred vetrom a tým 
znížiť aero odpor.



Jedným zo spôsobov, ako sledovať priebeh najmodernejších aerodynamických technológií v posledných 
niekoľkých rokoch, je preskúmať vývoj systému Bayonet  od Felt-u. Bayonet je ústrednou súčasťou bicykla Felt  
DA, ktorý vyhrali Ironmana (rovnako ako model IA 2x), zlatú olympijskú medailu a množstvo ďalších pretekov s 
časom. Prezentuje to najmodernejšie myslenie v aerodynamike bicyklov.

Teraz Felt predstavuje úplne nový Bayonet  4. Tento nový systém, je plne integrovaný s existujúcimi bicyklami 
Felt DA a IA, čo sa potvrdilo za pomoci testov v aerodynamickom tuneli. Bayonet 4 je najrýchlejšou prednou 
vidlicou s integrovaným predstavcom, pokiaľ ide o aerodynamický výkon.

Hlavnými zmenami na novom Bayonet 4 sú: predný kryt brzdy, ktorá je teraz úplne skrytá pred vetrom, nový 
priestor v predstavci na uloženie káblov a vodičov elektronického radenia a prepracované nohy vidlice, ktoré 
ešte viac znižujú aerodynamický odpor.

Každý z týchto nových prvkov bol vytvorený prostredníctvom vyčerpávajúceho vývojového procesu. A výsledky 
sú zrejmé: Bayonet 4 pomáha Felt-u DA byť, vôbec najaerodynamickejším UCI- schváleným bicyklom pre 
časovku a modelu IA, byť najrýchleším triatlónovým špeciálom.

Rovnako ako predchádzajúce Bayonet systémy, aj tento nový, spája rám a vidlicu a je postavený okolo externej 
hlavovej trubky. Aerodynamická nábehová hrana vidlice, v kombinácii s hlavovou  trubkou v jej zákryte, vytvára 
účinný profil krídla, ktorý výrazne znižuje odpor vzduchu. Bayonet 4 nie je len aerodynamický, ale je i tuhší než 
tradičné hlavové trubky. To znamená,  ostrejšie a presnejšie ovládanie a dobré jazdné vlastnosti na ceste.

Bajonet 4 zvyšuje tuhosť nielen vidlice, ale i celého 
rámu. Pomocou vnútornej osi so závitom je možné 
nastaviť predpätie ložísk hlavového zloženia. Inžinieri 
mohli použiť hlavové ložiská iba s priemerom 19 mm, 
vďaka čomu je hlavová trubka veľmi úzka po celej dĺžke 
a nie len v stredovej časti. Vzhľadom k celkovej pevnosti 
a stabilite tejto konštrukcie, je potrebné použiť menej 
karbónu v tejto sekcii, čo robí rám ešte ľahším.

Najviditeľnejšou zmenou oproti predchádzajúcej 
generácii Bayonet, je kompletná integrácia brzdy a 
vidlice. Aerodynamický odpor prednej časti vidlice je 
znížený krytom prednej brzdy, ktorý vytvára lepšie 
prúdenie vzduchu a úplne skryje brzdu pred vetrom. 
Tento dizajn zohráva významnú úlohu pri znižovaní 
celkového súčiniteľu odporu v porovnaní s 
predchádzajúcimi verziami Bayonet systému.

Vzhľadom k tomu, že Bayonet 4 bol navrhnutý pre 
časovku a kratšie triatlonové trate, bol väčší dôraz 
kladený na nižší uhol vychýlenia vetra od osi pohybu, 
ktorý sa zvyčajne vyskytuje pri vyšších rýchlostiach. Tak 
aký je výsledok?  V testoch v aerodynamickom tuneli, 
sa Bajonet 4 ukázal rýchlejší ako Bayonet 3 vo všetkých 
uhloch vychýlenia. Pritom najlepšie výsledky má pri 
nižších uhloch vychýlenia, ktoré sú bežné pri vyšších 
rýchlostiach. Takže čím rýchlejšie idete, tým viac vám 
pomáha.


