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Felt Zo
A o t i Felt patŤí mezi značky pokryvající svymAmerlcK)
kompletním sortimentem celé cyklistické odvětví.
Felt není pouze stavitelem kol pro světovou špičku.
V jeho nabídce naleznete i stroje pro méně náročné
nebo začinajíci cyklisty. Jedním z takov1ich je
1 Z6 našeho testu.

Text Petr Vářa I Foto Tomáš Krist

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
trojťrhelníkového prriŤezu, která
pozvolna spl1ivá s trubkou hlavovou.
Z hlav ov é trubky vy cházejicí vrchní
rámová trubka je také bohatě
profilovaná, pŤipomíná tvarování
hliníkov ch rámri pomocí
hydroformingu. ostatní trubky použité
pro stavbu rámu jsou jiŽ klasického
kruhového prťrŤezu.

Zadní stavba, její profilování a tvar
pŤispívají k velmi dobré boční tuhosti
celku, ale zároveĎ mají dle tvrzeni
rr1Írobce poskytnout dostatek pohodlí
pro jízdu. Zda má rám tyto vlastnosti
posoudíme aŽ v následujícím praktickém
jizdním testu. Rám má nepatrně delší
rozvot, coŽby mělo pŤispět ke
klidnějšímu vedení stopy v pŤímém
směru. Rám včetně vidlice je vyveden
povzevbezbarvém laku
zkombinovaném s oranŽovymi prvky
pr o cházejícími prakticky celfm
strojem. 
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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 .robce Micro shift. Jejich tvarování
pŤipomíná tvar starších pák Shimano'
Řazení ale stylem ovládání nápadně
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Z dí|en Feltu pochází i  predstavec. Potěší i  barevně s|aděné šrouby oděné do oranžového eloxu.

pŤipomíná spíše sady Campagnola.
Páčka umístěná na spodku páky
brzdové se používá k pŤeŤazení na lehčí
pŤevod, k odŤazení poté slouží malá vně
umístěná páčka. Brzdové čelisti nesou
jméno opět méně známého rr1Írobce
a sice Pivot DuaI. Na postu klik je poté
pouŽit kompaktní modelomega od
FSA.

Zapozornost stojí zapletené seťy kol,
tvoŤené ráfky Mavic, vlastními náboji
Felt a dnes jiŽ velmi málo viditeln m
dvaatŤiceti drátov',;Írn'.niÍpletem. Ko la
jsou poté obuta do osvědčen1Ích
italsk ch plášťri Vittoria Zaffiro
v oranžové barvě běhounu, coŽ skvěle
ladí s celkorniirn designem stroje' Kokpit,
tedy Ťídítka a pŤedstavec, je opět ve
firemní reŽii Feltu. Pozornost zasluhuje
pŤedstavec s moŽností změny rihlu
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Dop|řky testridera:
Dles Felt (orientační cena: l590 Kč),
kraťasy BBB (orientační cena: 749 Kč),
he|ma Selev Matrix (orientačnícena: 2400 Kč),
tretry Shimano Bt33 (orientačnícena: 4190 Kč).
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profiIova ná rá mová tru bka' 0statní trubky jsou

k|as ického kruhového orr] rezu.

pomocí pouŽitého rmitŤního pouzdra
s wchní distanční poďoŽkou vyrobenou
s jednostrann)ím kosem, kdy jejím
pootočením změníte rihel pŤedstavce
vriči krku viďice. Bohatě polstrované
sedlo z vlastní produkce srnt'rn tvarem
a proporcemi nápadně pŤipomíná model
jisté itďské značky a pŤispívá velkou
měrou k zrr1Íšení jízdního pohoďí.

Cel1Í stroj je v'iiborně barevně sladěn
do tro.iice dominantních barev a to

kombinace černé - karbonové vlákno'
dominantn í oranŽov é a stžíbrnošedé.
V1Írobce si pohráli s takovymi detaily
jako jsou napŤíklad oranŽově eloxované
šrouby pro upevnění košíku, pŤedstavce
nebo ve stejné barvě pouŽité niple pro
v',fplet kol. Ručička váhy se u takto
osazeného stroje ve velikosti 54 cm
zastavila na velmi slušn1ich B,7
kilogramech

Co tedy nabizí celokarbonovy stroj
amerického vyrobce v této cenové
kategorii v praktickém jizdnim testu?
Rámová sada odpovídá strojťlm
i o několik kategorií v1Íše a určitě je
pouŽitelná i pro stavbu draŽších a lépe
osazen1ich modelťr Felt' Poměrně
dlouhá geometrie dávala tušit klidnost
jizdniho projevu pÍijízďě pŤím;im
směrem, to se také v praktickém
jízdnim testu beze zbytku potvrdilo'
Rám je v bočním směru pŤiměŤeně
tuh , ale lehké propružení cítit je. Míra
akcelerace je s pŤihlédnutím
k hodnotám hmotnosti také na velmi
slušné rirovni. Zato pohodlí si díky
osazené karbonové sedlovce,
polstrovanému sedlu a zapleten m
setťrm kol uŽijete plnou měrou.

osazené komponenty ná|eŽícík sadě
Shimano 105 pracují velmi pŤesně,
pouze pÍi zaÍazení nejlehčího pŤevodu
se neubránila občasnému pádu Ťetězu
za pŤevodnik, coŽ lze pŤičíst špatnému
setízeni nebo nezajeté nové sadě.

Ko|a jsou zap|etena dvaatriceti dráty do ráfk
Mavic a jsou opatiena v|astními náboji Fe|t.

Částečně zamrzíabsence nov'ich pák
Shimano 105 s vnitŤním vedením lanek
Ťazení, ale stroj byl stavěn tak, aby Ťada
levněj ších komponent podpoŤila
v;Íslednou cenu. osazené Íadíci
abrzdové páky Micro Shift svojí funkcí
pŤíj emně pŤekvapili. Dávkován í br zdné
síly i pŤesn1i a čiteln1i projev Ťazení jsou
na velmi vysoké írrovni. osazené
brzdové čelisti, leč méně známé, nabizi
velice vysok1Í v'ikon. Celkorr;Í jizdní
v'ikon a míra poskytovaného pohodlí
odpovídá strojrim o kategorii v'iše. o

Z hIavové trubky vychází horní bohatě

Felt UHC Performance Carbon Fiber
Felt UHC Performance Carbon Fiber
FSA integrované
Fe|t VA 6061 (staviteln'Íl
Felt VA 6061
Felt UHC Carbon Fiber
Felt D2
Shimano 105
Shimano .|05

Micro Shift
Micro Shift
Pivot Dual

Kliky a prevodníky FSA 0mega CompaCt 50l34z'
Pastorky . Shimano l05lOs {11-282.}
Náboje 

.' 
Fe|t Forget

Ráfky Mavic XCP - 22N
P|áště Vittoria ZaÍÍiro 700c * 25c
Hmotnost 8,7kg (váženo bez pedá|Ů)
0rientační cena 29 990 kč
Více informací vrnrrnru'jmctrading.cz
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