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EDICT
Cross-country (XC) sa vyvíja. Jednotlivé trate sú čím ďalej rýchlejšie, technicky
náročnejšie a konkurencia je silnejšia než kedykoľvek predtým. Dni, keď sa
pretekalo na zvážniciach, po kopcoch o veľkosti krtinca a zjazdovalo po nenáročných a hladkých singletrailoch sú dávno preč. V súčasnosti sa závodník musí
vysporiadať s neúprosne strmými stúpaniami, zradnými rock gardenami
a adrenalínovými zjazdmi. Ani horské maratóny nie sú obyčajným podujatím.
Pre mnohých sú najvyšším zhmotnením XC pretekov a na vytrvalosť
zameraného delíria. Tieto preteky lákajú tých najhorlivejších XC pretekárov do
najvzdialenejších kútov, ktoré možno nikdy neboli jazdené a tých, ktorí hľadajú
svoju vlastnú deﬁníciu víťazstva.
Aby boli prekonané aj potreby tých najnáročnejších pretekárov na svete, FELT
vytvoril úplne nový Edict, ktorý je samozrejme ešte ľahší a tuhší ako predtým.
Jeho tajná ingrediencia spočíva v efektívnej geometrii a patentovanom
systéme odpruženia, čo v spojení znamená, že bicykel rýchlejšie stúpa, má lepšie
ovládanie a zvyšuje vaše sebavedomie pri akejkoľvek jazde. Edict je vrcholom
desaťročia dlhej snahy FELTu o posúvanie hraníc karbónových technológii.
Výsledkom je najlepší celoodpružený XC bicykel v celej našej histórii.
Ďalšími novinkami, ktoré sa uplatnili pri stavbe nového bicykle Edict sú, Boost
štandard, jednoprevodníkové usporiadanie pre maximalizáciu efektivity, ako aj
možnosť použitia teleskopickej sedlovky. Nový Edict má takisto najväčší
priestor medzi rámom a zadnou pneumatikou spomedzi všetkých XC bicyklov,
ktoré kedy FELT vyrobil. Čo znamená, že Edict môžete zobrať kamkoľvek počas
hľadania závodnej slávy, či vašich objavných výletov do divočiny. XC sa vyvinulo
a s ním i náš ultimátny XC stroj.
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FELT patentovaný systém pruženia FAST
Jedinečná zadná karbónová stavba
Metrický tlmič s uložením na ložiskách
Zlepšené prepákovanie pruženia
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Vnútorné vedenie bovdenov a hadíc
Jednoprevodníková konﬁgurácia
Kompatibilita s teleskopickou sedlovkou
Zvýšená priechodnosť pneumatík
Boost štandard
Výkonnosť víťaza

TECHNOLÓGIE ODPRUŽENIA

POKROČILÁ INTEGRÁCIA KOMPONENTOV

ŠPIČKOVÉ ZNALOSTI V PRÁCI S KARBÓNOM 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
Edict tú najlepšiu konštrukciu a materiálové zloženie. Na vrchole ponuky je Edict
FRD, ktorý je vyrobený z TeXtreme® karbónové vlákna, ktoré vyrába švédska
spoločnosť Oxeon. Tento materiál sa používa pri tvorbe vybavenia určeného do
vesmíru, jeho patentovaná Spread Tow pletenina sa skladá z plochých pásikov
a nie z prameňov vlákien ako bežný karbón. To znamená, že v materiáli je viac
karbónu a menej živice čo výrazne znižuje váhu celého rámu, pri súčasnom
zvýšení pevnosti celku. Pre zvyšok ponuky inžinieri optimalizovali vrstvenie
karbónu tak, aby vyprodukovali nesmierne tuhý rám, s ideálnym pomerom ﬂexie
v kľúčových miestach, čo zaručuje hladkú jazdu a zároveň perfektnú
ovládateľnosť a efektivitu šliapania. Novy Edict je o 450 gramov ľahší ako jeho
predchodca a zároveň je o 15% tuhší. Toto je úžasný úspech, z ktorého budú
pretekári nesmierne ťažiť najmä vďaka zlepšenej akcelerácii, zlepšenému výkonu
v stúpaniach a tým pádom rýchlejším časom.

EFEKTÍVNA XC GEOMETRIA
Na základe podnetov od najlepších jazdcov sveta, má nový Edict dokonale
efektívnu geometriu. Táto nová geometria je navrhnutá tak, aby dramaticky
vylepšila všetky aspekty výkonu a kvality jazdy nového FELT Edict oproti jeho
predchodcovi. Uhol sedlovej trubky je o 1,3 stupňa strmejší, čo jazdca dáva do
efektívnejšej pozície pre šliapanie. O 1,5 stupňa položenejší hlavový uhol, zas
prináša väčšiu kontrolu a stabilitu pri zjazdoch. Dlhšia horná rámová trubka má
za následok nárast „reach“ o 15mm. Čo umožňuje jazdcovi použiť kratší
predstavec, ktorý má za následok lepšie ovládanie v technicky náročnom teréne.
Nový Edict má o 14mm kratšiu zadnú stavbu ako jeho predchodca (aj napriek
nárastu priechodnosti pneumatík). Dôsledkom čoho lepšie akceleruje a intuitívnejšie sa ovláda. V skratke: geometria nového Edict-u poskytuje jazdcovi
pozíciu, ktorá mu umožňuje maximalizovať jeho wattový výkon a zlepšuje
ovládanie stroja.

ZADNÁ STAVBA
KRATŠIA O 14MM

HLAVOVÝ UHOL
POLOŽENEJŠÍ O 1,5°

SEDLOVÝ UHOL
STRMEJŠÍ O 1,3°

REACH DLHŠÍ
O 15MM

PATENTOVANÝ SYSTÉM ODPRUŽENIA FAST
Na základe mnohoročných skúsenosti so spracovaním karbónových vlákien,
inžinieri z FELTu vytvorili vlastný systém odpruženia F.A.S.T. (Felt Active Stay
Technology) s vyžitím jedinečných vlastností karbónu sa zadná stavba správa
ako listová pružina a systém odpruženia tak potrebuje iba jeden čap. FAST
eliminuje nechcené pohyby pruženia a maximalizuje efektivitu šliapania,
zaručuje skvelú trakciu, úplnú kontrolu, zlepšené odvaľovanie kolies a to všetko v
najľahšom možnom prevedení.

SAG NASTAVENÝ PRIAMO V KONŠTRUKCII RÁMU
Za pomoci schopnosti využiť špeciﬁckých vlastností karbónu, boli FELT inžinieri
schopní navrhnúť systém odpruženia FAST, ktorý využíva aj Edict. Vďaka našim
veľkým skúsenostiam so spracovaním karbónom má Edict zadnú stavbu, kde je
jeden z čapov nahradený ﬂexiou karbónu. Jedinečnou vlastnosťou tejto
konštrukcie je, že zadná stavba sa do svojej neutrálnej pozície dostáva, až keď je
jazdec na bicykli a pruženie je v takzvanom SAG bode. Tento dizajn eliminuje
nadbytočnú váhu a vylepšuje efektivitu počas šliapania a zlepšuje trakciu kolesa.

PATENTOVANÝ SYSTÉM ODPRUŽENIA FAST
Efektívny prenos sily z pedálov: Aby bolo možné poskytnúť čo najlepšiu efektivitu
prenosu sily, systém FAST využíva nastavenia, ktoré omedzuje pohupovanie a
zanáranie 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. Znižovanie pákového pomeru v priebehu 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.

POZÍCIA PRUŽENIA

plný zdvih
tlmič nie je
stlačený

zanorenie
tlmiča váhou
jazdca

úplne
stlačený
tlmič

STAV FAST

POPIS

Zadná
stavba je
stlačená

Aby tlmič dosiahol
plné vysunutie
zadná stavba
sa musí stlačiť

Zadná stavba
je v neutrálnej
pozícii

Zadná stavba
sa rozťahuje

Pri 30 % zanorení
tlmiča je zadná
stavba v neutrálnej
pozícii – nie je
stlačená ani
roztiahnutá

Proces stláčania
tlmiča zároveň
rozťahuje zadnú
stavbu

PÁKOVÝ POMER

NOVÝ EDICT
STARÝ EDICT

VYLEPŠENÝ PRIEBEH ZDVIHU

ZADNÝ ZDVIH (MM)

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 pre XC
jazdenie, čo novému Edict-u dodáva senzitivitu na malé nerovnosti, progresivitu pri
veľkých rázoch a najefektívnejšiu platformu šliapania v celej histórii značky FELT.

VNÚTORNÉ VEDENIE A ČISTÉ USPORIADANIE
BOVDENOV A HADÍC
Edict poskytuje 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.

METRICKÝ TLMIČ S UCHYTENÍM NA LOŽISKÁCH
Dizajnéri horských bicyklov desaťročia experimentovali s rôznymi tvarmi,
veľkosťami a umiestnením uchytenia tlmiča v ráme. To všetko preto, aby docielili
čo najlepšiu kvalitu jazdy. Štandardným komponentom nutným k funkčnosti
uchytenia tlmiča, bolo dlhé roky klzné puzdro. Nový Edict ale opúšťa túto starú
technológiu v prospech ložísk. Ložiská vytvárajú menší odpor ako klzné puzdro
a tým pádom sa výrazne zvyšuje citlivosť a efektivita celého systému. Nový Edict
bol taktiež optimalizovaný pre metrický tlmič, čo je nový štandard výrobcov
tlmičov pre vysokovýkonné jazdenie. Tento štandard priniesol presnejšie a
efektívnejšie spojenie medzi tlmičom a rámom, čo prináša taktiež predĺženie
servisných intervalov.

DIZAJN OPTIMALIZOVANÝ PRE JEDNOPREVODNÍK
Súčasný pretekár požaduje čo najefektívnejšiu výbavu. A tak inžinieri FELTu
optimalizovali nový Edict pre jednoprevodníkové sady, čo je prevodový systém,
ktorý používajú vpredu iba jeden prevodník. Aby bol nový Edict schopný pokryť
všetky rozsahy prevodov potrebných pre XC trate, je kompatibilný s 38 zubovým
prevodníkom a menším. To zaručuje, že každý pretekár dokáže zvládnuť aj tie
najprudšie stúpania i rýchle sekcie s príslušným prevodom.

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
viacej smerom von. Čo im oproti prvej generácii Edictov 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.

KOMPATIBILITA S TELESKOPICKOU SEDLOVKOU
Na strmých a technicky náročných zjazdoch môžu jazdci využiť teleskopickú
sedlovku, aby zväčšili svoj priestor pre manipuláciu s bicyklom a vďaka tomu sa
mohli cítiť sebaistejšie. Nový Edict je schopný pojať teleskopickú sedlovku so
zdvihom 100-125mm, ktorej diaľkové ovládanie je možné viesť vnútrom rámu.

ZLEPŠENÁ PRIECHODNOSŤ PNEUMATÍK
Dnešní pretekári chcú využívať to najlepšie vybavenie, ktoré je dostupné pre
akúkoľvek udalosť, a to vrátane výberu optimálnych pneumatík pre daný pretek
alebo tréning. Nový Edict má dostatok priestoru až pre pneumatiky rozmeru 29 x
2,4 " (podľa normy ISO), čo je výrazný nárast oproti jeho predchodcovi. To dáva
každému jazdcovi viac možností ako kedykoľvek predtým, nech si deň vyžaduje
akékoľvek obutie.

VÝKONNOSŤ VÍŤAZA
Tak ako všetky závodné platformy FELT, aj Edict bol vytvorený za pomoci FRD
(Felt Racing Development) procesov. Znamená to, že prototypy aj prvé vzorky
bicykla boli zaslané našim profesionálnym jazdcom na testovanie na najlepších
pretekoch sveta. Nový Edict bol testovaný na Cape Epic 2017 - osemdňovom
etapovom závode v Juhoafrickej republike, kde švajčiarsky jazdec Nicola
Rohrbach doviezol prototyp Edict-u na tretie miesto v kategórii Muži elite. Počas
sezóny 2017 jazdkyňa tímu Twenty20 Sho-Air, Larissa Connors doviezla FELT
Edict k mnohým víťazstvám na prestížnych maratónskych podujatiach ako
napríklad Aspen Fifty, Park City P2P a celosvetovo známom Leadville 100.

POROVNÁVACÍ LABORATÓRNY TEST
Pevnosť zadnej
časti Nm/mm
Pevnosť hlavovej
časti Nm/mm

