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AmerlcK) i Felt patŤímezi značkypokryvající svym

kompletnímsortimentem celécyklistickéodvětví.
Felt není pouze stavitelem kol pro světovou špičku.
V jeho nabídcenaleznetei stroje pro méněnáročné
nebo začinajícicyklisty. Jedním z takov1ichje
1 Z6 našehotestu.
TextPetrVářa I FotoTomášKrist
áklad testovaného stroje tvoŤí
celokarbon owf r ám monocoque
konstrukce s v1Íraznou
slopingovou stavbou. Jako
základní stavební materiál rámové
sady, byla vylŽita karbonová pletenina
označená UHC' Mohutn;Í karbonov'ii
rám zaujme na první pohled masivní
spodní rámovou trubkou
trojťrhelníkovéhoprriŤezu, která
pozvolna spl1ivá s trubkou hlavovou.
Z hlav ov étrubky vy cházejicí vrchní
rámová trubka je takébohatě
profilovaná, pŤipomíná tvarování
hliníkov ch rámri pomocí
hydroformingu. ostatní trubky použité
pro stavbu rámu jsou jiŽ klasického
kruhového prťrŤezu.
Zadní stavba, jejíprofilování a tvar
pŤispívajík velmi dobrébočnítuhosti
celku, ale zároveĎ mají dle tvrzeni
rr1Írobce
poskytnout dostatek pohodlí
pro jízdu. Zda má rám tyto vlastnosti
posoudímeaŽ v následujícímpraktickém
jizdním testu. Rám má nepatrně delší
rozvot, coŽby mělo pŤispět ke
klidnějšímuvedení stopy v pŤímém
směru. Rám včetněvidlice je vyveden
povzevbezbarvém laku
zkombinovaném s oranŽovymi prvky
pr o cházejícími prakticky celfm
',
strojem.
Testovany stroj není osazen čistou
sadou, ale komponento'r m mixem. Na
postu t azení vwživ á sluŽeb osvědčené
sady Shimano 105, ale brzdové páky
pocházeji, od poměrně neznámého
v .robceMicro shift. Jejich tvarování
pŤipomínátvar staršíchpák Shimano'
Řazení ale stylem ovládání nápadně
80 PELoroN 6t201i

p o cházi pr
í edstavec.
Z d í |eFe
n l tu
P o těš
i bar
í evně
s|adě né
š r o uby
o dě né
doo r anžo vé
elo
hoxu.

pŤipomínáspíšesady Campagnola.
Páčkaumístěná na spodku páky
brzdové se používá k pŤeŤazenína lehčí
pŤevod,k odŤazenípoté sloužímalá vně
umístěná páčka.Brzdové čelistinesou
jméno opět méně známého rr1Írobce
a sice Pivot DuaI. Na postu klik je poté
pouŽit kompaktní modelomega od
FSA.
Zapozornost stojízapletenéseťykol,
tvoŤenéráfky Mavic, vlastními náboji
Felt a dnes jiŽ velmi málo viditeln m
Ko la
dvaatŤiceti drátov',;Írn'.niÍpletem.
jsou poté obuta do osvědčen1Ích
italsk ch plášťriVittoria Zaffiro
v oranžovébarvě běhounu, coŽ skvěle
ladí s celkorniirndesignem stroje' Kokpit,
tedy Ťídítkaa pŤedstavec,je opět ve
firemní reŽii Feltu. Pozornost zasluhuje
pŤedstavecs moŽností změny rihlu
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Dop|řky
testridera:
DlesFelt(orientační
cena:l590Kč),
(orientační
kraťasy
BBB
cena:
749Kč),
he|ma
SelevMatrix(orientačnícena:
2400
Kč),
tretry
Shimano
Bt33(orientačnícena:
4190
Kč).
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Z hIavové
trubky
vychází
horní
bohatě

profiIova
ná rámovátrubka'0statní
trubkyjsou
k | a s i c k ékhrou h o v é o
h ror ] r e z u .

pomocí pouŽitého rmitŤníhopouzdra
s wchní distančnípoďoŽkou vyrobenou
s jednostrann)ím kosem, kdy jejím
pootočenímzměníte rihel pŤedstavce
vričikrku viďice. Bohatě polstrované
sedlo z vlastní produkce srnt'rntvarem
a proporcemi nápadně pŤipomíná model
jistéitďské značkya pŤispívávelkou
jízdního pohoďí.
měrou k zrr1Íšení
Cel1Ístroj je v'iiborně barevně sladěn
do tro.iicedominantních barev a to

kombinace černé- karbonové vlákno'
dominantn í oranŽovéa stžíbrnošedé.
V1Írobcesi pohráli s takovymi detaily
jako jsou napŤíklad oranŽově eloxované
šrouby pro upevnění košíku,pŤedstavce
nebo ve stejnébarvě pouŽiténiple pro
v',fplet kol. Ručičkaváhy se u takto
osazenéhostroje ve velikosti 54 cm
zastavila na velmi slušn1ichB,7
kilogramech
Co tedy nabizí celokarbonovy stroj
americkéhovyrobce v této cenové
kategorii v praktickém jizdnim testu?
Rámová sada odpovídá strojťlm
i o několik kategorií v1Íše
a určitě je
pouŽitelná i pro stavbu draŽšícha lépe
osazen1ich modelťrFelt' Poměrně
dlouhá geometrie dávala tušit klidnost
jizdniho projevu pÍijízďě pŤím;im
směrem, to se takév praktickém
jízdnim testu beze zbytku potvrdilo'
Rám je v bočnímsměru pŤiměŤeně
tuh , ale lehké propruženícítit je. Míra
akcelerace je s pŤihlédnutím
k hodnotám hmotnosti takéna velmi
slušnérirovni. Zato pohodlí si díky
osazenékarbonové sedlovce,
polstrovanému sedlu a zapleten m
setťrmkol uŽijete plnou měrou.
osazené komponenty ná|eŽícík sadě
Shimano 105 pracujívelmi pŤesně,
pouze pÍi zaÍazenínejlehčíhopŤevodu
se neubránila občasnémupádu Ťetězu
za pŤevodnik, coŽ lze pŤičístšpatnému
setízeni nebo nezajeté nové sadě.
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Náboje
Fe|t
Forget
Ráfky
MavicXCP- 22N
P|áště
Vittoria
ZaÍÍiro
700c* 25c
(váženo
Hmotnost
8,7kg
bezpedá|Ů)
0rientační
cena 29990kč
Víceinformací vrnrrnru'jmctrading.cz
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Ko|ajsouzap|etena
dvaatriceti
drátydo ráfk
Mavica jsouopatiena
v|astními
nábojiFe|t.
Částečnězamrzíabsence nov'ich pák
Shimano 105 s vnitŤním vedením lanek
Ťazení,ale stroj byl stavěn tak, aby Ťada
levněj šíchkomponent podpoŤila
v;Íslednou cenu. osazené Íadíci
abrzdové páky Micro Shift svojí funkcí
pŤíjemně pŤekvapili. Dávkován í br zdné
síly i pŤesn1ia čiteln1iprojev Ťazeníjsou
na velmi vysoké írrovni. osazené
brzdové čelisti,lečméně známé, nabizi
velice vysok1Ív'ikon. Celkorr;Íjizdní
v'ikon a míra poskytovaného pohodlí
odpovídá strojrim o kategorii v'iše. o

