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prudšíchpasážích.Navíc poměrně dlouhé
sedlo ještě zvyšuje stoupací schopnosti.
Ve sjezdech pii.ide ke slovu sto milimetrti
zdvihu vidlice, která se díky v raznécitlivosti ve w!.jezdech snadno zamyká z Íídítek. Vidlice dobie kopíruje terén a zklidůuje jinak wrdší projev rámu. Stabilní
vedení kola v rychl1ich sjezdech nabídlo
jistotu, v technick1ich pasážích bychom
možná uvítali vyššízdvih vidlice, pňípadně
kratšípĚedstavec.Piesunutí těžištěza sedlo
bylo v prudk1ich sjezdech samoziejmostí'
velmi piíjemné jsou hIé zatáčky,kde bike nabídl plynul1i prrijezd a dobré zrychle.
ní. Vzhledem k dominanci ve stoupáních
geometrie pÍíliš neulehčuje odskočení
terénrríchnerovností piitažením iídítek,
ale pŤi v'y'raznějšípobídce se kolo dokáže
odlepit od země.
T
f celoodpruženj,ch modelťr sází Felt
l
I n" originální systém odpružerrí
a u pevn ch na originá|ní design,
\-/
kde několik detail určuje charakteristiku
celé kolekce. Nejinak je tomu u testova.
ného zástupce Íady Q.' která,ie určena pro
rekreačnía sportovní ježdění.

stabilata a tuhost
Rám ze šestitisícovéŤady duralu kom.
binuje masivní spoclrrí trubku s profilem
pÍecházejicím od elipsovitého u hlavy, pŤes
kruhovy uprostňed ,až'y.'lowi,razně rozšíieny
u stiedovéhopouzdra, s horrrítrubkou ostiejšíchwarrj. Tá má vpiedu lehkénahrbení
a prriiez mnohoťrhelníkua to samé,ovšem
v opačnémgardu, u sedlovétrubky. Vedení
lanek je ukryto pod spodní trubkou, ha.

warování pňedního trojťrhelníku,tak totéž
platí pro zadní stavbu. Sedlové vzpěry mají
elipsovy profil a pied seďovou trubkou je
spojuje dlouh svar' takže suplují jakousi
srylizovanou monostay' neumožřující lcv li
absenci oworu pňípadné uchycení blatníku. Originálně warované patky pÍecházeji
do Íetězoqich vzpěr, které jsou, stejně jako
sedlové,prosťyj akéhokoliv prohnutí'
Posed je poměrně nataženÝ,s čímžkore.
sponduje celková geometrie rámu. Jezdec
má ruce wirazně pied sebou, ovšem neleží tolik rra Íídítkáchdíky jejich lyraznější
hloubce a vyšší
pozici. Hnlotnost jezdce ale
není situována vyloženě dopÍedu, roz|ože.
ní je optimálně uprostÍedrámu. Sedlo je
jezdec šlape mírně
dostatečněvzadu, ra\<že
pÍedsebe.

proh/bání, a to ani pii jízdě ze sedla. Tuh1i
rám ovšem dá tuto vlastnost jezdci pocítit
hlavně v terénu,kde mu v sedle téměi nic
nedaruje. Částečněto sice zachraĚují pláště
s dostatečnoutlumicí schopností, nicméně
sportovnějšíprojev na sedle je i pÍes jeho
komfortní polstrování dost znateln/.
o'íádání kola nevyžaduje ruku zkuše.
ného jezdce' ďe dílcy stabilní geometfii se
kolo jistě vede a změna směru je plputá'
ovšem nikoliv pňílišlíná. Těžiště v rozumné vÍšce umožĎuje optimální naklápění
do zatáčky' ďe ostňejší vracečlcy vyžaduji
dost v'./raznf povel do iídítek. Na rovině to
není problém, plynulé cestičkybike zvládá
lehce. A]<celeraceje i pies vyššíhmotnost
poměrně slušná a rovněž celková lehkost
jízdy je na solidní ťrrovni.

Technická specifikace:
Rám:Alu6061DB
Vidlice:Suntour
Raidon
L0 100mm
Kliky:Truvativ
FirexGXP22-3244
Kazeta:
11-3Zg
SramPG-950
Řetěz:
SramPc 95.|
Bazení:
SramX.9Trigger
PÍehazovačla:
SramX'9
PŤesmykaě:
SramX.7
AvidJuicy3 '185/160mm
Brzdy:
}|ábo|e:
Shimano
M475
RáÍky:
WTBSX-24
P|áště:
FeltTAR2,1"
Ssdlo:Felt
$edlovka:
Felt

Říuilra:
ren

PŤedstavec:
Fett
Hmotnost
13,2k9
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Mix komponent byl, vzhledem k ceně, téměi kompletně v režii značky Sram
a k funkci Íazenj,nemáme vytky, stejně tak
k chování dostupniich brzd z iady Juicy,
kter/m většípiední kotouč rozhodně pÍidal na rrykonu. Kolrim určitě slušíčervené
niply a ráfky \7TB se ukázaly jako dosta.
tečněodolné' Vlastní pláště nabídly dobré
tlumení a hrubší vzorek schopny podržet
jezdce na měkkém podkladu' Pro sportovní
ježděnítedy rozumn mix osazenína jinak
tuhém a designově velmi zajímavém rámu,
I
ktery nabídne lehky a stabilď projev.

tuhost,stabilita,
vfjezdy

