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Felt Nine Race 2933
Devětadvacítkovákola letí,ani značkaFelt neztlstává
v tétokategorii pozadu. V rámci svénabídkybikri
nabízíucelenou Ťadukol ,,Nine..sVelk1imiobručemi
v rtnnorodémkvalitativním osazení.Co tedy nabídne
stroj ze stŤedunabídkyamerickéhovyrobce
V praktickémtestu?
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ákladem modelu Nine je vytazně
slopingov'ii rám, pro jehožv'ifuobu
byla pouŽita slitina hliníku
s označením6061' Všechny trublcy
rámové sady jsou klasického kruhového
prriÍezu, svaŤenyna tupo
s nezabrušovan mi sváry. Zadní stavba je
potom opět postavena z trubek klasického
kruhového prriŤezu, chybí zdejakékoliv
esovité zproh,fbání,všeje pŤíméhotvaru.
Vedení bovdenri a lanek je reďizováno vně
rámu, nechybí pŤípravapro montáŽ dvou
kusri drŽákri lahve.
Na post pŤedníhotlumení byla osazena
vzduchová viďice Rock Shox Reba,
poslcytující100 mi]imetrťrzdvihu a lock
out ovládan1ízpravé korunlcy. Na post
pohonu byl vybrán komponentornii mix
Shimana nď]eŽícídosad Deore. SIX aXT.

obrzdn,f ričínekse postaraly brzdy Hayes
- model Trail využívající
vpŤedurnihod 180
milimetrového kotouče,zadní poté
pŤenášíbrzdn,f činekpŤeskotouč 160
milimetrri. Kokpit stroje je ve firemní
režii,z dílen Feltu pocházípŤedstavec
i velmi široká Ťídítka(obojípochopitelně
v oversize provedení).Seďovka Felt je
bohuŽel jen ze slitiny hliníku, karbonová
by dodala vícepohoďí. Bohatě
polstrované seďo s chrommolybdenorniírni
ližinamí pocházítaké od Feltu a o pohoďí
se stará znamenitě.
Dominantní devětadvacítková kola jsou
postavena s vyuŽitím bíl1ichráfkri WTB,
nábojri Felt pro pŤedníkolo, zadní náboj
níIeŽik sadě Shimano Deore. Celésety kol
jsou obuty do univerzálních, 2,1 pďcri
plášťriWTB Prowler.
širolo.iich,
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Cel1istrojje barevně decentně sladěn do
bílo-černo-šedé
kombinace. Kvrili
dominantní bílébarvě a vellc}ímobručím
prisobí skutečněobrovslo,Írndojmem, ďe
velikost rámu je pŤitom jen17,5 palce.
Ručičkavfiy se u takto osazenéhostroje
zastavila na velmi slušnéhodnotě ].2
kilogramri.
od prvních testovacích metrri
devětadvacítkov'.fFelt'r}Íborněodvďuje.
Lehkost s jakou pŤekonává menšíi větší
terénnínerorrnosti je ukázková. V1ikon na
takov'iich risecích,tedy v lehčímterénu,
ještěpodtrhuje moŽnost uzavŤeníviďice
Rock Shock Reba. Viďe i v zavŤenémstavu
lehce jeden aŽ dvacentimetry pruží,
v otevŤenémpotom pŤíjemněkopíruje
teréna i pŤiprudším doskoku, kdy
vsv ijetejejích 100 mi]imetrri
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,,deklarovaného..zdvihu naplno, nemá
tvrdy dotaz, cožje pŤíjemné.Záměrně
pouŽívám deklarovaného 100
milimetrov ého,cožjehodnota udaná
'4írobcem, ďe po pŤeměŤení
vycházi
hodnota moŽného zdvihu na 80
milimetr .
Piijízděv členitějšímterénu a nutnosti
jistého ťrchoputrochu postrádám
možnost ovládání viďice z Ťídítek,ďe jde
pouze o cvik a na ovládání z wcholu pravé
korunky sílze br zy pŤivyknout.
Ač stroj prisobí vizuálně mohutně
a neohrabaně, ovladatelnost v technic\Ích
pasáŽichje na slušnéťrrovni.osazené

širokévlaštovlcypžidávajína jistotě
ovládání, ďe je občastrochu problémem
vejítse s nimi do uŽšíchmíst testovací
trati. PŤi razantních nástupech je od
stŤedovépartie cítit niŽšíbočnítuhost
rámové sady, ďe všeje v pŤijateln.'.fch
na
lze tento jev pŤičíst
mezích.Částečně
wub měkčímzapleten1ímkolrim,
osazen1ímk]ikám a neprofiIovanérámové
sadě v oblasti stŤedu.
o sazeny komponentorn/ mix napŤíč
ŤadamiShimana pracovď r1íborně,pouze
ke šlatání Ťetězuo pŤesmykač
mďá rn.1itka
pŤi standardním kŤíŽeníŤetězu,kdy by
k tomuto jevu nemělo docházet.Brzdy
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Hayes Trail podávají pŤesosazen 180
milimetro'r'.f pŤednía klasic\Í 160
milimetrovy zadnikotouč velmi slušn1i
v kon aibezpotŤebného zajetifungují na
vri'bornou.Stroj je poměrně pohoďn ,
velkou měrou k tomuto jevu pŤispívá
pouŽitéseďo, ďe osazeníkarbonovou
seďovkou by na jízdnímkomfortu
o
zanechďo pŤíjemnéstopy.

(velikost
17,5")

