TECHNICKÉ VLASTNOSTI

V Októbri roku 2015 FELT predstavil svoj úplne nový trail bike nazvaný Decree.
Vďaka množstvu vývojových a dizajnových variácii a náročnému testovaniu i
ladeniu najmenších detailov, mohol FELT predstaviť tento ľahký, pevný a
nesmierne schopný trail bike svetu. Inžinieri z FELTu sú teraz hrdí, že môžu
predstaviť druhú generáciu tohoto jedinečného trail biku.
V snahe vylepšiť túto populárnu a schopnú platformu, si tím inžinierov dal za cieľ
ešte viac znížiť celkovú váhu, zvýšiť tuhosť a vylepšiť hravosť a schopnosti
bicykla pri jazde z kopca. Vďaka vysokému počtu prototypov, boli inžinieri schopní
určiť že tieto ciele najlepšie naplnia, ak zachovajú a vylepšia vlastnú FELT
platformu odpruženia s názvom FAST, teda Felt Active Stay Technology. Ten vo
svojej podstate ponúka jednoduchší dizajn pruženia, ktorého výsledkom je menej
pohyblivých častí. Čo prináša zlepšenie odolnosti, menšej nutnosti starostlivosti,
vyššiu tuhosť a nižšiu váhu.

DLHÁ, NÍZKA A POLOŽENÁ GEOMETRIA
Takáto geometria zahŕňa dlhú prednú časť bicykla, nižšie umiestnený stred a
položený hlavový uhol pre maximálnu kontrolu vo vysokých rýchlostiach a v
strmých pasážach. Takáto geometria prináša stabilitu a budí sebadôveru vo
vysokých rýchlostiach.

FLIP CHIP
ZNÍŽENIE ČAPU NA SEDLOVEJ TRUBKE
Čap, ktorý sa nachádza na sedlovej trubke bol umiestnený nižšie o 10mm v
porovnaní s predošlým modelom, čo umožňuje hlbšie zasunutie sedlovky, hlavne
na menších veľkostiach rámov. S touto zmenou rám sedí ako uliaty väčšiemu
spektru jazdcov.

Geometria rámu môže byť vyladená pomocou otočenia excentrických vložiek
umiestnených na spojnici vahadla a zadnej stavby odpruženia. Zmenou
orientácie vložiek, je možné zvýšiť alebo znížiť výšku stredu o 10mm a zároveň
položiť alebo postaviť hlavový uhol o 1 stupeň. Meniteľná geometria umožňuje
jazdcom personalizovať si Decree tak, aby vyhovoval ich jedinečnému
jazdeckému štýlu.

VNÚTORNÉ VEDENIE BOVDENOV A HADÍC
Všetky bovdeny a hadice majú vnútorné vedenie so vstupom do rámu na hlavovej
trubke a výstupom na spodnej časti stredu bicykla s tým, že hadica pre zadnú
brzdu a bovden zadného radenia následne vstupujú do zadných reťazových
vzpier. Obe strany vnútorného vedenia majú koncovky, ktoré sú vymeniteľné tak,
aby boli kompatibilné pre Di2 systém, mechanické radenie i hydraulické hadice,
takže si ich jazdec môže prispôsobiť podľa svojej potreby. Umožňuje to vytvoriť
čistý dizajn bez prvkov, ktoré by sa niekde zachytávali.

DIZAJN RÁMU URČENÝ PRE JEDNOPREVODNÍK
A VIAC MIESTA PRE ŠIRŠIE PNEUMATIKY
Inžinieri z FELTu vytvorili pre druhú generáciu Decree úplne novú zadnú stavbu
rámu, čo im umožnilo optimalizovať celý rám pre použitie jednoprevodníka. Tieto
prevodové ústrojenstvá využívajú jeden prevodník v spojení s kazetou s veľkým
rozsahom. Nový tvar a formovanie zadných reťazových vzpier umožnil, zväčšiť
priestor medzi plášťom a zadnou stavbou v porovnaní s jeho predchodcom.
Decree je teraz kompatibilný s 2,6 palcovými pneumatikami a zároveň schopný
splniť ISO štandard. Tieto zmeny jazdcom dávajú úplnú voľnosť pri výbere
optimálnych plášťov pre ich špeciﬁcké jazdecké podmienky a potreby.

BOOST
Je to moderný štandard nábojov pre vysoko výkonne rámy a kolesá, ktorý
dizajnérom rámov dáva väčšiu slobodu pri zlepšovaní jazdných vlastností v
niekoľkých kľúčových oblastiach. Boost umožňuje použitie širších osiek ako
predošlé štandardy pre kolesá, čo prináša pevnejší celok pre lepšiu trakciu,
ovládanie a efektivitu. Boost taktiež umožnil inžinierom FELTu vysunúť prevodník
viac smerom von. Čo im oproti prvej generácii Decree umožnilo zväčšiť priestor
medzi rámom a zadnou pneumatikou a taktiež vylepšiť celkové jazdné vlastnosti
rámu a akceleráciu aj počas jazdy do kopca. To všetko bolo dosiahnuté pri
súčasnom zlepšení celkovej tuhosti rámu a prenosu výkonu.
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KARBÓNOVE VAHADLÁ
Na základe desaťročí skúseností spoločnosti FELT s prácou s karbónovými
vláknami a na poli technologických inovácii, chceli naši inžinieri vynoviť a
vylepšiť najnovšiu generáciu Decree vzrušujúcim a neočakávaným spôsobom.
V snahe znížiť celkovú váhu rámu, vytvorili karbónové vahadlá, ktoré nahrádzajú
hliníkovú verziu z predošlej generácie Decree.

TRUNNION TLMIČ
Trunnion je nový štandard prepojenia rámu bicykla a tlmiča, kde sa na vrchnej
časti vzduchovej komory nachádzajú dva externé úchyty, ktoré sa priamo prepoja
s vahadlami. Trunnion uchytenie umožňuje použitie dlhšieho tlmiča vrámci
daného priestoru, čo poskytuje lepšie pruženie a tým zlepšuje kvalitu jazdy a
prináša systém odpruženia, ktorý je schopnejší vysporiadať sa s náročným
terénom. Toto je prínosné pre jazdcov, ktorí chcú maximalizovať efektivitu
nastavenia odpruženia, ale taktiež pre nižších jazdcov, pretože menšie veľkosti
rámov proﬁtujú z Trunnion konﬁgurácie najvýraznejšie.

F.A.S.T.
FAST, alebo Felt Active Stay Technology, je použitá na tomto ráme, aby
poskytovala efektívne pedálovanie, nižšiu váhu a zvýšenú tuhosť.
Efektívny prenos sily z pedálov: Aby bolo možné poskytnúť čo najlepšiu efektivitu
prenosu sily, systém FAST využíva anti-squat nastavenia (nastavenie ktoré
omedzuje pohupovanie a zanorenie tlmiča vplyvom síl pôsobiacich od pedálov)
ako i ﬂexiu karbónu zadnej stavby. V momente keď sa odpruženie chce pohnúť z
SAG bodu (stlačenie tlmiča spôsobené hmotnosťou jazdca) jedným alebo druhým
smerom, vytvára sa sila, ktorá chce stlačiť alebo roztiahnuť zadnú stavbu. Táto sila
pôsobí na tlmič a napomáha jeho návratu do SAG bodu, čo poskytuje stabilnú a
vnímavú platformu pre pedálovanie.
Veľké rázy: Opora pre spracovanie veľkých rázov a skokov je poskytovaná dvomi
spôsobmi: meniacim sa pákovým pomerom a ﬂexiou karbónových vlákien zadnej
stavby. Zmenšovanie pákového pomeru počas zdvihu znamená, že pruženie je
progresívne a s rastúcim zdvihom sa ťažšie stláča. Inžiniermi naprogramovaná
ﬂexia zadnej karbónovej stavby k tomu pridáva ďalšie sily zvyšujúce progresivitu
pruženia.
Senzitivita na malé nerovnosti: na začiatku zdvihu tlmiča je zadná stavba
v stlačenej polohe čo vytvára silu, ktorá tlačí tlmič smerom k SAG bodu. Toto
efektívne redukuje veľkosť sily, ktorá je potrebná na stlačenie tlmiča na začiatku
jeho zdvihu. Navyše tým, že efektivita pedálovania a spracovanie veľkých rázov sú
riešené prostredníctvom konštrukcie zadného pruženia, môže tlmič pracovať
s minimálnym nastavením kompresie pruženia. Vďaka tomu je chod tlmiča v
určitom rozsahu zdvihu aktívnejší a dokáže absorbovať aj tie najmenšie nerovnosti.

VYLEPŠENÝ PRIEBEH ZDVIHU

ZMENA PÁKOVÉHO POMERU POČAS ZDVIHU
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Vzdialenosť, ktorú prekoná os zadného kolesa k pomeru o koľko sa stlačí tlmič,
nazývame pákový pomer. Pretože odpruženie na bicykli je nesmierne dynamické,
efekt týchto neustále sa meniacich pomerov si najlepšie uvedomíme ak ich
zmapujeme a vyjadrime krivkou v grafe. Takto vyprodukovaný vizuálny nastroj sa
nazýva krivka zdvihu. Vďaka bohatým skúsenostiam s tvorbou odpruženia a
práce s karbónom, ale taktiež aj na základe podnetov od našich profesionálnych
jazdcov, inžinieri našli povestný grál a skonštruovali ideálny systém odpruženia,
ktorý poskytuje Decree senzitivitu na malé nerovnosti, progresivitu pri veľkých
rázoch a najefektívnejšiu platformu šliapania v celej histórii značky FELT.

TESTOVACIE METÓDY POUŽITÉ PRI VÝVOJI DECREE

ZADNÝ ZDVIH V %

Čo charakterizuje skvelý horský bicykel? Odpoveď je väčšinou veľmi subjektívna
a založená na pocitoch jazdca, čo znamená, že od jazdca k jazdcovi sa líši. Jazdec
sa väčšinou sústredí na efektivitu šliapania, komfort alebo charakter správania.
Rôzny terén a podmienky, ktoré sú s horskou cyklistikou spojené predstavujú
výzvu pri porovnávaní dvoch dizajnov a určovaní, ktorý z nich je lepší. Pre vyrovnanie sa s obrovským množstvom premenných je testovací proces FELT
rozdelený na dve časti: objektívna (meranie) a subjektívna (založená na pocite).
Čo sa týka horských bicyklov, Felt verí, že najdôležitejšie aspekty, ktoré sa dajú
merať (objektívne) sú váha a tuhosť rámu. Nízka váha je potrebná pre nižšie úsilie
potrebné na stúpanie a vyššiu obratnosť bicykla. Tuhosť rámu je dôležitý
indikátor a najlepší predpoklad pre výborné správanie horského bicykla. Tuhosť
taktiež zvyšuje efektivitu šliapania tým, že sa znižuje ohýbanie rámu po
horizontálnej osi, ktoré vzniká v dôsledku šliapania.
Ostaté aspekty ako geometria rámu a kinematika odpruženia sú veľmi dôležité, ale
je veľmi náročne ich dôsledky merať. Dizajn nového rámu predstavuje mnoho
veličín, ktoré sú natoľko prepojené, že najlepším spôsobom ako ohodnotiť všetky
aspekty rámu je testovanie v reálnom svete, teda jazdou. Do takéhoto testovania
FELT zapája profesionálnych jazdcov, svojich produktových manažérov a
inžinierov. Profesionálni jazdci testovali Decree na mnohých miestach a v rôznych
podmienkach ako napríklad technicky náročne zjazdy v Tahoe, sypké traily
na Paciﬁckom severozápade USA a na pradávnych horských chodníkoch v
Mexiku.
Keď sa skončí testovanie na trailoch, získané výsledky a pripomienky sa hneď
prenesú do novej verzie rámu a proces sa opakuje. Tento cyklus je najdôležitejšia
časť celého vývoja rámu.

VÝVOJOVÝ CYKLUS DECREE
„Verdict“ bol prvým prototypom, ktorý inžinieri vyrobili pri tvorbe tohto trail biku.
Bol to spôsob a nástroj na objavovanie vtedy prichádzajúcej novej veľkosti kolies
27,5 palca. Vznikol z existujúceho hliníkového rámu FELT Edict 29, ktorý bol
modiﬁkovaný tak, aby mu sedeli menšie kolesá. A toto celé vyústilo do vzniku
bicykla, ktorý mal jednočapový prepákovaný systém pruženia s 27,5 palcovými
kolesami a geometriou veľmi podobnou ﬁnálnemu Decree. Inžinieri dali tomuto
rámu prezývku „Verdict“ pretože to bol rám založený na Edict platforme, ale bol
podobnejší modelu Virtue (29“ FELT trail bike)
Inžiniersky tím bol veľmi nadšený z efektivity rámu pri šliapaní. Inžinieri sa
deﬁnitívne rozhodli použiť systém odpruženia FAST, aby dosiahli všetky
stanovené ciele pre tento trail bike. Po tomto úspechu dali rámu oﬁciálne meno
„Decree“.

Hliníkový prototyp Decree bol použitý na testovanie celej Decree platformy. Bol
navrhnutý a vyrobený priamo FELT inžiniermi. V prvej fáze bol vyrobený z trubiek,
ktoré sa používali na už existujúcich rámoch a doplnený o nové CNC frézované diely.
Účelom tohoto prototypu bolo overiť si ﬁxné body, ako geometria a pozície čapov.
Rám bol testovaný zamestnancami FELTu a taktiež pol zaslaný profesionálnym
jazdcom pre zhromaždenie pripomienok/odoziev. Rám bol zvarený s
položenejším hlavovým uhlom ako sa plánovalo (67° oproti pôvodne plánovaným
68°). Výsledkom boli veľmi pozitívne hodnotenia od všetkých testovacích
jazdcov a dizajnéri sa následne rozhodli, že nový rám bude používať tento
položenejší 67 stupňový hlavový uhol.

Aj keď vzorka vyrobená na 3D tlačiarni nie je jazdy schopná, je vždy veľmi
kritickým krokom vo vývoji. Umožní inžinierom namontovať reálne súčiastky, ako
keby na reálny rám. Niekedy je veľmi náročne odhaliť nedostatky vzájomnej
kompatibility v CAD programe. 3D model umožňuje odhaliť nedostatky, ktoré
predtým neboli viditeľné a inžinieri môžu urobiť potrebné zmeny ešte pred tým,
ako vyrobia formy pre karbónovú verziu.

Na prvom karbónovom prototype mohli inžinieri prvýkrát vyskúšať kompletnú
výkonnosť ich návrhu. Inžinieri uskutočnili testy tuhosti rámu a taktiež jazdný test.
A tuhosť rámu bola na rovnakej úrovni ako najtuhšie rámy, ktoré boli predtým
testované pomocou týchto štandardizovaných testov.
V tom istom čase začal tým FELT inžinierov spoluprácu s RockShox-om na špeciﬁckom naladení zadného tlmiča pre Decree. Inžinieri strávili niekoľko dní
testovaním na trailoch neďaleko kaňonu Laguna, aby našli nastavenie, ktoré by
najlepšie dopĺňalo charakter rámu. Potom ako boli nájdené ideálne nastavenia
všetkých parametrov pruženia, nové, kompletné bicykle boli poslané
profesionálnym jazdcom FELTu v Kalifornii, Oregone a Európe, aby potvrdili skvelé
charakteristiky nastavenia tlmiča. Decree teda dostal do vienka tlmič, ktorý je
charakteristický nízkym množstvom kompresného tlmenia a veľkou vzduchovou
komorou. V kombinácii s progresívnou povahou zadnej stavby a ﬂexiou karbónu to
znamená, že výsledný bicykel je extrémne efektívny pri šliapaní, dokáže si poradiť s
veľkými rázmi, a pritom ostáva veľmi aktívny a absorbuje všetky malé nerovnosti.

Aj keď druhá karbónová vzorka vyzerala takmer identicky, obsahovala niekoľko
malých zmien, ktoré ešte vylepšili charakteristiku rámu. Flip chips boli vynovené,
možná hĺbka zasunutia sedlovky bola predĺžená, prechody medzi trubkami boli
upravené, vyhladené a vrstvenie karbónu bolo ešte zdokonalené. Tieto relatívne
malé zmeny mali ale za následok, že rám bol o 10% tuhší, čo prinieslo ešte vyššiu
stabilitu jazdy a veľmi isté ovládanie stroja i v náročných situáciách.

Po tom, ako bolo testovanie druhého karbónového prototypu dokončené, Decree
bol vo svojej ﬁnálnej podobe pripravený do produkcie. Finálny produkt má všetky
charakteristické znaky, ktoré boli stanovené na počiatku, je tuhý, ľahký, agilný a
oplýva inšpirujúcou sebadôverou. Decree je najlepší trail bike s meniteľnou geometriou, je schopný jazdy v akýchkoľvek podmienkach a celkovo ponúka
výnimočné jazdné vlastnosti.

