Felt vytvoril novú, výnimočnú radu elektrických
bicyklov, ktoré sú zástancom kvality a poctivosti, akú od
nás očakávate. Naše bicykle si udržiavajú stabilnú
úroveň výkonnosti pokiaľ ide o pevnosť, ovládanie a
nízku hmotnosť, tak, ako je to charakteristickým znakom pre Felt už niekoľko rokov.
Naši inžinieri úzko spolupracovali s nemeckou firmou
BOSCH, známou svojou excelentnou prácou a precíznosťou, aby sme mohli využiť všetky funkcie, výhody a
technológie na našich nových eBikoch.
Kombináciou našich 23 ročných skúseností z výroby
bicyklov najvyššej kvality, s odbornými znalosťami lídra
na poli elektropriemyslu – spoločnosti BOSCH, sme
presvedčení, že naše elektrické bicykle sú bezkonkurenčné.

Od jazdy mestom až po terénne dobrodružstvo sú naše 2014 E-bicykle navrhnuté pre váš život. Tieto bicykle majú moc, aby vás
doviezli ďalej a rýchlejšie, bez kompromisov v oblasti komfortu a dizajnu.

Kolekcia VERZAe
VERZAe je kolekciou fantastických
mestských mašiniek, vhodných na
komfortné dochádzanie do práce,
rekreačnú turistiku, na nákup, alebo iné
aktivity.

Čo je to eBike?

Kolekcia QXe
Qxe vás vezme na okružnú jazdu mestom.
Tento eBike je univerzálnym mestským a
prímestským dopravným prostriedkom pre
jazdu do práce, na ťahanie vozíku, alebo
dopravu dieťaťa.

Kolekcia NINEe
Naša kolekcia bicyklov NINEe, je celá o
dobíjaní kopcov, s výhodou podpory
elektrického pohonu. Aj po dosiahnutí
vrcholu stúpania budete svieži ako nikdy
predtým. A samozrejme počas klesania
vám umožňuje nabíjať batériu.

eBike efektívne kombinuje bicykel s pedálmi s elektrickým motorom.
Pýtate sa na čo je to dobré? Umožňuje vám to dlhšie výjazdy s menšou
únavou, môžete odviesť väčšiu záťaž a môžete dosahovať vyššie
rýchlosti. (znie to dobre, nie?)

Bicykel

Batéria

Motor

Vylepši si deň
Niekedy môžete potrebovať podporu výkonu. Ebike
ponúka možnosť použitia len so silou vytvorenou
pedálmi, alebo ho využite v kombinácii s motorom, pre
pridanú extra podporu. Nastavte si eBike podľa toho,
koľko potrebujete pomoci a jazdu si manažujte podľa seba.

BOSCH skombinoval ich exkluzívne riešenia s
precíznosťou, ktorá je im vlastná a priniesol to do sveta
cyklistiky.
Motor BOSCH je poháňaný 300, alebo 400 wattovou
batériou a ponúka päť stupňov výkonu, od pozície „Off“, s
nulovou asistenciou, až po pozíciu „Turbo“, s asistenciou
275%.
Dojazd závisí od prepravovanej hmotnosti, ako aj od
charakteru terénu, ale aj od odporu vetra. Cyklopočítač
Intuvia od BOSCH-u monitoruje údaje o jazde vrátane
dojazdu, dĺžke trate, odjazdenom čase, rýchlosti,
životnosti batérie a ďalšie informácie. Taktiež je vybavený
USB konektorom pre nabíjanie smartphonu, alebo iných
zariadení aj počas jazdy.

LACNÉ VOZENIE
Nielen, že jazdenie na Felt eBicykloch je zábavou, oni sú aj
extrémne šetrné pri zaťažovaní životného prostredia. Emisie
sú nižšie ako 1,9 g C02/km. To je jedna sedemdesiatina (1/70)
z hodnoty produkovanej Toyotou Prius!
Každé nabitie batérie stojí len 0,42 €. V prepočte na kilometer
je to každopádne lacnejšie ako jazda autom.

Základné komponenty
Felt začlenil systém od spoločnosti BOSCH do
nášho najnovšieho eBiku s jasným cieľom a
eleganciou, vytvoriť efektívny nástroj pre
transport.

BATÉRIA PowerPack 300 NABÍJAČKA

MOTOR BATÉRIA PowerPack 400 KOMPUTER & OVLÁDANIE

REŽIMY VÝKONU
Použitím hnacieho systému od BOSCH, získava Felt eBike
možnosť nastavenia výkonu, počínajúc nulovou asistenciou pri
polohe „Off“, až po asitenciu 275% v pozícii „Turbo“. Vyberte si
silu podpory akú potrebujete pre terén, ktorý ste si vybrali.

MOTOR OFF

ECO

TOUR

SPORT

TURBO

Rovnaké použitie ako na
bežnom bicykli. Ušetri
silu motora pre veľké
kopce na konci dňa.

Potrebuješ trocha
podpory? Pomôžte si
efektívnym výkonom,
pre maximálny dojazd.

Režim TOUR poskytne
konštantnú podporu
v ý ko n u p re d l h é
výjazdy. Jazdite s
kľudom celý deň ...
tento režim vás udrží v
pohybe.

Ak potrebujete
momentálne energiu
pre športovú jazdu,
t o t o j e t o p rav é
nastavenie pre vás.

Turbo je najvyššie
nastavenie pre maximálnu podporu výkonu. Je čas dobiť kopec.

*Systém Active (turistické bicykle)
*Systém Performance (športové bicykle)

Zbavte sa auta
Kolekciou eBike sa snažíme uspokojiť ľudskú potrebu
premiestňovať sa. Ponúkame bicykle, ktoré vám pomôžu
napríklad pri nákupoch, alebo dochádzaní do práce.
Vymeňte auto za bicykel a eliminujte zbytočné cesty autom
na krátke vzdialenosti. Naše bicykle tiež ponúkajú možnosť
jednoduchého uskladnenia.

MOTOR
BOSCH motor je plne technicky pohonný systém, ktorý sa
používa už päť rokov k veľkej spokojnosti spotrebiteľov v
celej Európe. Navrhnutý a precízne vyrobený v Európe.
Tento motor patrí k špičke v pomere výkon – hmotnosť.

TYP MOTORA systém Active 25 km/h

Typ prevodovky - Viac rýchlostný náboj / prehazovač
Nominálnyvýkon 250 W
Krútiaci moment 35 - 48 Nm
Podpora pedálovania do 25 km/h
Hmotnosť Menej než 4 kg
TYP MOTORA systém Performance 25 km/h

Typ prevodovky - Viac rýchlostný náboj / prehazovač
Nominálnyvýkon 250 W
Krútiaci moment 40 - 60 Nm
Podpora pedálovania do 25 km/h
Hmotnosť Menej než 4 kg

Rozsah asistencie: od pozície „Off“, s
nulovou asistenciou, až po pozíciu „Turbo“,
s asistenciou 275%.

ŠPECIFIKÁCIA BATÉRIE
Typ batérie

Batéria na rám / Batéria na nosič

Farba

čierna /biela len typ pre nosič)

Napätie(V)

36 V

Kapacita(Ah)

8.2 Ah 11 Ah

Výkon batérie(W)

400 W

Približná hmotnosť

2.6 kg

* Hustota energie v jednotlivých bunkách batérie je o 30% vyššia( energetický
obsah). To znamená, že má o 30% väčší dosah s porovnateľne vážiacimi
batériami.

REŽIM

DOJAZD POWERPACK 400

Navrhnutý ako mestská mašina. Nový Felt VERZAe je
komfortný a za vhodného počasia vás odvezie do práce,
na vychádzku do parku, alebo na oddychovú jazdu po
meste.
VERZAe kombinuje BOSCH systém s NuVinci N360
automatickým, alebo mechanickým radením. Bicykle
Felt prechádzajú množstvom opakovaných prísnych
testov. Bicykel má stabilnú geometriu, elegantný dizajn
a moderné komponenty, ktoré môžete nájsť len na
naozaj kvalitných bicykloch.
VERZAe je vybavená unikátnym zadným nosičom, v
ktorom je uložená batéria, tak aby ste stále mali
dostatok miesta pre cyklo tašky, alebo inú výbavu, či
náklad. Náš tím sa rozhodol vytvárať bicykle najvyššej

Dobré podmienky (cca - 30% pre sub optimálne podmienky a + 36% pre ideálne podmienky)
* Priemer z rovnakého použitia všetkých štyroch režimov

KVALITNE VYROBENÁ VECIČKA
Felt je výrobcom vysoko kvalitných bicyklov už viac ako dve
desaťročia. Kvalita sa preniesla aj do našich elektrických
bicyklov. Felt eBikes poskytujú stabilitu a tuhosť rámu,
ktorú ostatní výrobcovia rámov nedosahujú. Spoluprácou
so spoločnosťou BOSCH sme vytvorili bicykel dizajnovaný a
zostrojený v Európe, rovnako ako jeho motor.

STARÁ ŠKOLA SA STRETLA S NOVOU
Felt vytvoril novú sériu VERZAe ako fúziu dvoch svetov. Je
kombináciou romantiky klasickej podoby bicykla s novodobou
technológiou eBicyklov.
S malou svetlou výškou pre praktické nastupovanie a
praktickými doplnkami, ho budete milovať pri každodennej
ceste do práce.

Je expanziou existujúcej série QX. Športový
elektro-bicykel QXe, perfektný pre mestské
jazdenie. Špecifický pánsky a dámsky dizajn s
aktívnou geometriou a priestorom pre náklad,
pre vaše každodenné potreby.
QXe je obohatený motorom BOSCH Active Line.
Rám je zhotovený z hliníku 6061 technológiou
double-butted, minimálna hmotnosť, aj vďaka
hydro-tvarovaniu rámových trubiek, čo mu
dodáva aj zvýšenú pevnosť. Celá kabeláž je
vedená vnútrom, takže je chránená od vonkajších
vplyvov a prispieva to aj k hladkému, čistému
vzhľadu bicykla.
Rozumný výber komponentov a celková
geometria boli starostlivo zvolené pre podporu
ľahkej športovej jazdy v nenáročnom teréne. S
agresívnejším ovládaním oproti VERZAe, je QXe
športovo-komfortným elektro-bicyklom.

UNIVERZÁLNY JE TERAZ EŠTE
UNIVERZÁLNEJŠÍ
Je úplne jedno aký druh trate preferujete. Či už denné dochádzate
do práce, alebo rekreačne jazdíte, QXe vám poskytne skutočnú
športovú skúsenosť - výkon, ktorý ste predtým považovali za
nemožný.
Bežná nedeľná jazda s rodinou, pohodlné dochádzanie do práce,
alebo lokálny výjazd na Felt QXe znamená, o jedno auto menej na
ceste a to je ďalší dôvod, prečo budete milovať jazdu na bicykli.

NINEe je postavený na základe pevných XC
bicyklov Felt NINE. Využíva osvedčenú
geometriu a dedičstvo MTB závodov. NINEe je
vzrušujúcim prírastkom do našej celkovej
ponuky.
Vďaka špičkovému rámu a super jazdným
vlastnostiam, by NINEe mohol byť jasnou voľbou
mnohých profesionálnych XC jazdcov Felt-u. Má
ovládanie presné ako žiletka, poskytuje závodný
výkon, ktorý charakterizuje každý závodný
bicykel s menom Felt.
Skonštruovaný s hlavovou trubkou ControlTaper,
technológiou hydroforming a double-butted, je
t e n t o e l e k t r o - b i c y ke l p r e d u r č e ný n a
dobrodružstvo v prírode. Ak ste sezónny
maratónsky jazdec, XC jazdec, víkendový
bojovník, alebo rekreačný cyklista, je tu NINEe,
ktorý je ušitý priamo pre vás.

UROBTE Z KOPCOV OBYČAJNÉ KRTINCE
Nemajte strach. Vaša sila a vytrvalosť je podporená
motorom NINEe BOSCH, takže sa môžete vybrať na
akýkoľvek kopec chcete a prísť na vrchol stúpania svieži.
Šliapte vyššie pre dlhší zjazd, alebo si dajte ďalšie kolo na
vašom obľúbenom okruhu.
Nový Felt NINE elektro-bicykel je prepravným prostriedkom
optimálnym pre váš dobrodružný životný štýl. Jazdite ďalej,
rýchlejšie, jazdite NINEe.

