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 DOCTRINE
 
 ULTIMÁTNA XC ZBRAŇ
V nepretržite sa meniacom svete XC pretekov na horských bicykloch sa 
zachovala jedna pravda: najvýkonnejší pretekári požadujú najefektívnejšie a  
najvýkonnejšie vybavenie. Na počiatku pretekov v  horskej cyklistike sa 
podujatia konali na otvorených zvážniciach, zvlnených kopcoch a na okruhoch
v lyžiarskych strediskách. Dnešné pretekárske trate sú postavené a zamerané na 
krátke a strmé stúpania, technicky náročné zjazdy i rýchle a plynulé sekcie. Zatiaľ 
čo celo-odpružené závodne stroje majú svoje miesto v technických pretekoch,
v rýchlych podmienkach osedlávajú najschopnejší pretekári stále pevné bicykle. 
Tento účelovo navrhnutý stroj je zrodený pre jedinú vec: dostať jazdca na cieľovú 
čiaru v čo najrýchlejšom možnom čase.

Zoznámte sa s úplne novou modelovou radou Doctrine, najnovším prevedením 
pevného pretekárskeho bicykla. Vďaka našim mnohoročným skúsenostiam a 
inováciám v spracovaní karbónu, je tento stroj ľahší a tuhší ako akýkoľvek iný 
bicykel predtým. Disponuje najlepším pomerom tuhosti k hmotnosti v histórii 
FELTu. Jeho efektívna geometria umožňuje rýchlejšie stúpanie, jednoduchšie 
ovládanie a zjazdovať s väčšou kontrolou a istotou ako kedykoľvek predtým.
Medzi ďalšie nové prvky použité pri stavbe Doctrine patrí, populárny štandard 
Boost, stredové zloženie BB92 a najpokrokovejšie vnútorné vedenie káblov pre 
horské bicykle FELT. Nová kolekcia Doctrine tiež poskytuje väčší priestor medzi 
rámom a pneumatikou, čo umožňuje pretekárom slobodu výberu tej 
najvhodnejšej pneumatiky v deň pretekov. Toto bolo dosiahnuté rozsiahlymi 
konštrukčnými návrhmi a testovaním a zahŕňalo i zachovanie výbornej trakcie 
zadného kolesa, ako i ovládania. Pozitívne zmeny boli dosiahnuté i vďaka novému 
štandardu stredu a novým reťazovým vzperám. Tak ako sa vyvíjalo XC, vyvinul sa 
i tento najlepší závodný XC stroj.

 NOVÉ FUNKCIE/VLASTNOSTI 
i Špičkové znalosti spracovania karbónu v obore
i V dizajne rámu zakomponované závodné pruženie
i Efektívna XC geometria
i Stredové zloženie BB92
i Boost štandard 
i Zvýšená priechodnosť pneumatík
i Vnútorné vedenie bovdenov a hadíc

 ŠPIČKOVÉ ZNALOSTI SPRACOVANIA KARBÓNU V OBORE

Na základe dekád skúsenosti v  oblasti práce s  karbónovými vláknami, FELT 
vyskúšal nespočetné množstvo variácií vrstvenia karbónu, spolu s vlastnými 
konštrukčnými metódami, ktoré patria k špičke v obore (ako napríklad InsideOut 
a MMC - Modulárna monokoková konštrukcia), aby zaručili každému modelu 
Doctrine tú najlepšiu konštrukciu a materiálové zloženie. Tieto unikátne a 
patentované konštrukčné technológie, nás doviedli k rámu s presným 
množstvom karbónu bez prebytočného materiálu, rovnako i menším množstvom 
živice pre celkovo ľahšiu a výkonnejšiu zostavu. Inžinieri spoločnosti FELT 
optimalizovali  vrstvenie karbónu pre každú veľkosť rámu, aby vytvorili 
neuveriteľne tuhý rám s ideálnou hodnotou pružnosti v kľúčových sekciách a tým 
zabezpečili plynulú jazdu, ako aj skvelé jazdné vlastnosti a efektivitu šliapania 
pre všetkých. Nový rám Doctrine je o 60 gramov ľahší ako jeho predchodca, a 
zároveň o 12% tuhší. Toto je úžasný úspech, z ktorého budú pretekári nesmierne 
ťažiť najmä vďaka zlepšenej akcelerácii, zlepšenému výkonu v stúpaniach a tým 
pádom rýchlejším časom.

 



 STREDOVÉ ZLOŽENIE BB92 

Existuje viacero noriem stredových zložení než dokážete spočítať na prstoch. 
Prečo teda nová kolekcia Doctrine prijala za svoj štandard stred BB92? 
Jednoducho povedané, je najlepší pre udržiavanie rýchlosti, bleskové zrýchlenie 
a zabezpečenie toho, že všetka sila, ktorú jazdec vynaloží bude využitá naplno. 
Stred BB92 má totiž dizajn, v ktorom sa ložisko nachádza v miske, ktorá je 
nalisovaná do vnútorného púzdra rámu so šírkou 92mm. Táto zostava poskytuje 
väčšiu plochu a následnú voľnosť konštrukcie, ktorá umožnila konštruktérom 
zvýšiť tuhosť stredovej časti rámu a zadných reťazových vzpier, aby dosiahli 
väčšiu účinnosť prenosu energie pri šliapaní. Inžinieri spoločnosti FELT sa tiež 
rozhodli vybaviť Doctrine stredom BB92 z dôvodu, že maximalizuje priestor medzi 
vzperami pre zadnú pneumatiku, pričom toto všetko radí Doctrine medzi svetovú 
triedu pretekových strojov.

 EFEKTÍVNA XC GEOMETRIA

Na základe odozvy od najlepších jazdcov sveta, má Doctrine dokonale efektívnu 
XC geometriu. Strmejší uhol sedadla posúva jazdca do polohy viacej vpred, čím 
zlepšuje schopnosť stúpať a maximalizuje jazdcov wattový výkon v stúpaní. 
Hlavový uhol Doctrine je o celé dva stupne položenejší ako tomu bolo u jeho 
predchodcu. To poskytuje jazdcovi väčšiu kontrolu a istotu v rýchlejších zjazdoch
a technických singletrailoch. Reťazové vzpery sú o 10 mm kratšie ako na 
predchádzajúcich FELT karbónových hardtailoch, čo ponúka jazdcovi živší zadok 
pre rýchlejšiu akceleráciu a intuitívnejšie ovládanie. Dôsledkom toho sa zlepšuje 
akcelerácia a bike sa intuitívnejšie ovláda. Zhrnuté: geometria nového Doctrine 
poskytuje jazdcovi pozíciu, ktorá mu umožňuje maximalizovať jeho wattový 
výkon a zlepšuje ovládanie stroja.

 V DIZAJNE RÁMU ZAKOMPONOVANÉ PRUŽENIE

Rám Doctrine sa vyznačuje vysokým pomerom tuhosti k hmotnosti, vďaka 
bohatým skúsenostiam FELTu so spracovaním karbónových vlákien. Takmer 
každý výrobca dokáže vyrobiť neuveriteľne tuhý karbónový rám. Avšak 
najvyššou výzvou pre inžinierov v cyklo priemysle je vytvoriť rám s dokonale 
naladenými jazdnými vlastnosťami, ktoré sa môžu líšiť v závislosti od toho, na čo 
je bicykel určený. Pre najrýchlejšie cross-country pretekárske trate je kľúčová 
maximálna efektivita šliapania. Dobrý bicykel však musí vykazovať presne 
definované množstvo pružnosti daných sekcií rámu, aby sa dosiahla dokonalá 
kontrola a účinnosť pri šliapaní. Prostredníctvom procesu FRD (Felt Racing 
Development) inžinieri spoločnosti FELT, zakomponovali do rámov Doctrine 
ideálne množstvo flexibility, ktoré zmierňuje vplyv malých nerovností, ale zároveň 
udržuje zadnú časť bicykla na svojom mieste pre maximálnu trakciu. To dáva 
kolekcii Doctrine nezameniteľnú živosť a nízku hmotnosť pevného biku, s dos-
tatočným pružením zadnej časti, ktorá súperí s komfortom mnohých súťažných 
celo-odpružených závodných strojov.

GEOMETRIA
ZADNÁ STAVBA KRATŠIA O 10MM
REACH NARÁSTOL O 9MM
HLAVOVÝ UHOL POLOŽENEJŠÍ O 2°



 BOOST.  

Je to moderný štandard nábojov pre vysoko výkonne rámy a kolesá, ktorý 
dizajnérom rámov poskytuje väčšiu slobodu pri zlepšovaní jazdných vlastností
v niekoľkých kľúčových oblastiach. Boost používa širší rozmer osiek ako predošlé 
štandardy pre kolesá, čo prináša pevnejší celok pre lepšiu trakciu, ovládanie a 
efektivitu. Boost taktiež umožnil inžinierom FELTu vysunúť prevodník viacej 
smerom von. Čo im oproti predchádzajúcemu modelu umožnilo zväčšiť priestor 
medzi rámom a  zadnou pneumatikou a taktiež vylepšiť celkové jazdné 
vlastnosti rámu a akceleráciu. To všetko bolo dosiahnuté pri súčasnom zlepšení 
celkovej tuhosti rámu a prenosu výkonu.

 ZVÝŠENÁ PRIECHODNOSŤ PNEUMATÍK

Dnešní pretekári chcú využívať to najlepšie vybavenie, ktoré je dostupné pre 
akúkoľvek udalosť, a to vrátane výberu optimálnych pneumatík pre dané preteky 
alebo tréning. Nový Doctrine má dostatok priestoru až pre pneumatiky rozmeru 
29 x 2,35 " (podľa normy ISO), čo je výrazný nárast oproti jeho predchodcovi.
To poskytuje každému jazdcovi viac možností a slobody výberu ako kedykoľvek 
predtým, nech si deň vyžaduje akékoľvek obutie.

 VNÚTORNÉ VEDENIE A ČISTÉ USPORIADANIE 
 BOVDENOV A HADÍC

Doctrine má pokročilý systém vnútorného vedenia bovdenov a hadíc, ktorý je 
kompatibilný s akýmkoľvek súčasným systémom radenia a bŕzd. Či už máte 
elektronické alebo mechanické radenie, teleskopickú sedlovku s vnútorným 
vedení, všetko má svoje miesto. Toto vnútorné vedenie poskytuje jednouché 
nastavenie pre akýkoľvek systém a zároveň zjednodušuje starostlivosť o bicykel 
a zlepšuje funkčnosť. Vnútorne vedenie poskytuje ochranu pred vonkajším 
poškodením a zároveň zlepšuje vzhľad bicykla.
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