
 Prepracované čapy zvyšujú 
tuhosť zadnej stavby až o 60 %

 Na 160 mm post mount 
úchyte nájdete menej známe, 
no dostatočne silné brzdy

R
ok 2014 je pre americkú značku Felt 
rokom veľkých zmien. Tak ako u mno-
hých iných výrobcov aj tu išli 26“ mo-
dely bokom a uvoľnili cestu väčším 

kolesám, tak ako v prípade 130 mm trail biku 
Virtue.

  RÁM
Dlhonohá verzia úspešného trail biku Virtue 
uzrela svetlo sveta v karbóne aj hliníku. Obe 
verzie sa tešia z prepracovaných čapov použí-
vajúcich zdvojené guľkové ložiská či hliníko-
vé osky s väčším priemerom, ktoré podľa Feltu 
zvyšujú tuhosť zadnej stavby až o 60 %, zatiaľ 
čo systém Equilink behajúci 130 mm bojuje 
proti zanáraniu pri pedálovaní spojením 
oboch vahadiel. Novinkou je aj 12 mm zadná 
oska. Spoločne tieto úpravy nielen pripravili 
rám na príchod 29“ kolies, ale celkovo zvýšili 
jeho reaktívnosť a držanie stopy. 

  KOMPONENTY
V prípade najnižšieho modelu z troch hliní-
kových sa Felt netradične rozhodol staviť na 
menej známe mená v biznise. Predku naprí-
klad kraľuje vzduchová vidlica s hydraulic-
kým uzamykaním od Suntouru, zatiaľ čo o 
brzdenie sa starajú hydraulické kotúčovky 
Tektro. Zadný tlmič, rovnako ako odpruže-
nie vo všetkých ostatných modeloch, si však 
zobral na starosti RockShox s modelom Mo-
narch R. Na najnižšom modeli (ako jedinom) 
absentuje teleskopická sedlovka (napriek 
tomu, že na našom tesťáku bola). 

  JAZDA
Na trhu je čoraz viac 130/140 mm 29-palcá-
kov, ktoré sa na enduro pretekoch nestratia, 
no Felt stavil na ukáznenejšiu kartu, a zatiaľ 
čo zdvihovo aj pevnostne rám dokáže ceriť 
zuby, geometria ho predurčuje skôr na ka-
riéru v rukách umravnenejších trail riderov. 
69-stupňová hlava patrí rozhodne k tým 
strmším, zatiaľ čo relatívne dlhá 450 mm 
zadná stavba mierne uspáva manévrovateľ-
nosť.  V kombinácii s vynikajúcim systémom 
Equilink, ktorý efektívne odstraňuje potrebu 
nastaviteľnej platformy na tlmiči (ktorú 
v tejto cenovej hladine ani nedostanete), bike 
vynikajúco stúpa do kopca bez akéhokoľvek 
pohybu navyše. Dole kopcom už strmšia 
hlava v kombinácii s dlhým predstavcom 
občas dokáže stratiť sebavedomú líniu, 
nikdy však nie tak, aby ste sa na biku necítili 
bezpečne. K istej nervozite predku prispieva 
aj fakt, že zatiaľ čo všetky ostatné modely 
majú vpredu o centimeter zdvihu navyše, 
najlacnejšia šesťdesiatka sa musí uspokojiť 
so 130 mm. Šťastie, že Epicon TR je aj napriek 
absencii nastaviteľnosti pomalej kompresie 
veľmi dobre vyladený a nezanára sa ako pri 
pedálovaní, tak pri prudkom brzdení. Výkon 
tejto vidlice s hydraulickým uzamykaním, 
ktoré sme úprimne nepotrebovali ani raz, je 
prekvapivo dobrý a minimálne porovnateľ-
ný s nižšími trailovými modelmi gigantov 
RockShox či Fox. Rovnako sa obavy z menej 
známej značky nenaplnili ani v prípade 
bŕzd Tektro HDC a naše jediné pripomienky 

smerujú skôr k ergonómii tenkých páčok než 
k sile či modulácii. Virtue 60 tak k „úplnosti“ 
skutočne chýba len teleskopická sedlovka 
a aj v najnižšej špeci kácii ide o dobre vyba-
vený bike za vynikajúcu cenu. Ak by ste však 
predsa len chceli staviť na istotu overených 
mien, model Virtue 50 sa stále zmestí pod 
dvetisíc eur a ponúkne vám presne tie vráta-
ne zasúvacej sedlovky.

FELT VIRTUE NINE 6O Vynikajúci Equilink konečne aj na veľkých kolesách

HODNOTENIE

FELT VIRTUE NINE 60
Umravnenejší zástupca dlhonohých 
29-palcákov sa aj v najnižšej špeci kácii 
dočkal kvalitnej výbavy za vynikajúcu cenu.

1 579 €
www.feltbicykle.sk

  Equilink skutočne funguje a predchádza 
zanáraniu
  Zanáraniu sa vyhýba aj vidlica od 
Suntouru

PLUSY

  Strmšia hlava nesadne každému

MÍNUSY

Rám: 6061 Aluminium Vidlica: Suntour Epicon TR 130 mm Tlmič: RockShox Monarch R 130 mm Pohon: prehadzovač SRAM X7, prešmykač SRAM X5, radenie SRAM X5, kľuky 
SRAM S1000 Kolesá: WTB SX i23, plášte Continental X-King 2,4 Brzdy: Tektro HDC (180/160) Rajdy/Predstavec: Felt MTB riser 720 mm/Felt MTB 3D-forged Sedlovka/Sedlo: 
Felt 6061 Alu/Felt MTB
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