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odelová řada
celoodpruŽených biků
označená Edict sice už
nějakou dobu v katalogové
nabídce Feltu je, nicméně powze na26
palcových kolech' Cílem vývojářů ale
bylo v posledních několika letech

zkonstruovat opravdu ry chlý z áv o dní
XC full na kolech o tři palce ,,větších...
Ten je konečně na světě ve třech
karbonových a dvou hliníkoých
verzích.
Testovaný kousek nese označení
Edict Nine 3, tedy nejnižšíkarbonový

model' Samotný rám je totoŽný
s da]šímidvěma modely, rozdil' je
pouze v barvě laku' Trojúhelník je
'"ryrobentechnologií monocoque
z karbonových vláken označených
UHC.
V]astní systém odpružení FAST
(Felt Activ Stay Technolo gy) nabízi
100 mm zdvihu a na první pohled
J enže
připomíná klasický,,čtyŤčep,,.
celá zadni stavba je vyrobena také
z jednoho kusu UHC karbonu, stejně
jako přední část,a žádný cep v místě
umístění osy zadního kola nenajdeme.
Podle výrobců není potřeba a spolu
s tlumičem by měl jemné vibrace
eliminovat právě materiáI a tvar
zadnichvzpěr' Celkově splňuje rám
všechny moderní trendy a potřeby
kladené la závodníbiky, jako je
masivní hlavová trubka s rozdiInýmí
průměry horního a spodního ložiska
hlavového sloŽení,vnitřní vedení
Ianka přesmykače, asymetr tcká zadní
stavba, design a tvarování trubek,
materiál a samotnou technologii jsme

-.ť.

-E:

.-

tuhosti.
boční
míru
dostatečnou
zaručuje
kyvky
a masivní
VZpěr
zadních
TvarkarbonovÝch
62 PELOTON212013

už zmiňovali.
P Ťíznívcíamerických výrobků budou
potěšeníi komponentoqim
wbavením biku, které si drží
,,nátodní,,jednotu' Kromě vlastních
doplrikůFeIt, jako jsou říditka,

FELTEDICTNINE

páčka
právětímoptimá|ním
při
Drobná
komprese
a zamykání
vzduchové
vid|ice
ReconnenÍ
m a n i o u |Vatceir é n u .

S p o d edko | nr íá m o vt é
r u b kcyh r á nsíp e c l á | n i
plastoVý
dí|.

podporuje
přesnost
Masivní
hIavová
ob|ast
výrazně
řízení.
2t2013PELoroN 63

představec, sedlovka, sedlo a gripy, si
téměř celý bike vzal na starost
komponentoý gigant Sram. Ten dodal
vzdwchový tlumič Monarch R, vidlici
RockShox Recon se 100 mm zdvihu,
řazení SramX9 /X7 abrzdyAvid
Elixir 3' Ráfky WTB jsou napleteny
vpředu na náboj Felt s 15 mm osou,
vzadl nanáboj Sram. Včetně nazutých
plášťůContinental X-King šíŤe2,2
palce je hmotnost celého stroje
necelých třináct kíiogramů.

je karbonový
monocoque,
zdenenajdeme.
Ce|ázadnÍ
stavba
čtvrt'ý
čepsystému

Závodni určeníje patrné na tomto
bikujiž při nasednutí.Poloha
v ,,kokpitu..je slušně natažená nejen
díky dlouhé horní trubce, resp. její
efektivní delce, ale i díky
,,sklopenému..100 mm představci. Dle
mého přesně taková, abyste byli
schopni předvádět maximáIní výkon
a zárovei v sedle nějakou tu hodínu
,,bezbolestně.,vy dr žet, Velkou oporou
v tomto směru jsou i 700 mm široká
řídítka, grípy se stahovací objímkou
a samozřejmě i samotné sedlo. Zatím
je tedy vše dle papírových
PItruPUÁrduu.

jenuchycení
jesed|ová
proumístění
Designově
zajínauá
trubka
s výraznými
rozšířeními
čepů,
přesmykače
vyžaduje
objímku
64 PELoroN 2t2013

V okamžiku, kdy zacvaknu tretry do
pedálů a šIápnu do nich, začínajíse
projevovat jeho závodní geny naplno.
Ačkoli je testovaný bike z rodiny
karbonových Edictů ten nejtěžší,je
snadné dostat se s ním do tempa.
Jediným limitem v nabírání rychlosti
jetěžšíset zapletených kol, skvělou
volbou je naopak',angaŽmá..plášéů
X-King od Continentalu, které
odváděIy obrovský kus práce po celé
testovací švihy. Co se týká systému
odpružení, skoro není co vytýkat,
přestože v zduchový tlumič RockShox
Monarch R neoplývá lockoutem. Jeho
ýkon je pro mě slušným
překvapením, naštěstí tím pozitivním'
Po rovných úsecích ptojiždím pocitově
bez ztrát energie' i kdyŽ pohled na
gumový kroužek měření zanoření jeho
pístu drobnou aktivitu odhaluje.
Y rozbitém terénu, pÍitvrzeném
tuhým mtazem,je tlumič opět
skvélým pracantem a ceiý systém
funguje tak, abyste se mohli opět
soustředit především na svůjvýkon.
Celých sto míIimetrů zdvihu je
efektivně využíváno, naprosto k mé
spokojenosti. Vzduchová vidlice ve
svém otevřeném módu sekunduje
zadní stavbě na jedničku, jen její
zavÝ eni vyža&le jistou dávku
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DvěpIacky
24zubech
o 38respektive
nak|ikách
Sramjsousvýmrozsahem
spoIu
s kazetou
l 1/36
naDrosto
dostatečné'
šikovnosti,neboťkompresní páčka
nenr nijak veliká. Díky tomu zavírám
vidlici vlastně jen v asfaltových
stoupáních.
Ale zpět do terénu. Skvěle fungující
system odpruŽeníoceňuji nejen
v rychlých a sjezdových pasáŽích,
s jeho pomocí lehce zdolávám i prudká
stoupání' obě kola držína zemi jak
Přibitá, trakce je jak z učebnice'
ZvoIenépřevody jsou zcela dostatečné,
nenašeljsem místo, kde by mě
limítovaly, dvě placky r,předu zkrátka
stačí.Pochvalu zasloužíi ovladatelnost

Tomáš
Krist
přitestu:
Najeto
320km,střední
Čechy

tohoto karbonového krasavce. Ke
změně směru ho nemusím nijak
přemlouvat, bez jakékolizbrklosti jedu
přesně tam, kam chci, masivní hlavová
oblast spou s 15 mm osou jsou určitě
přínosem. Spolehlivéhydrauliky
s dostatkem brzdné síly a dobrou
dávkovate]ností beru na tomto skvěIe
vyváženémbiku jako samozřejmost.

Bám

E d i cNt i n eU H CP e r f o r m a cnacreb o n
f i b em
r o n o c o q1u0e0m
, m
T|umič
BockShox
R
Monarch
Vidlice
R o c k S hRo ex c oG
nold
T K2 91 0 0m m
Hlavové
sIoženíSemi-lntegrated
1-1i8'71.5"
Představec
F e lM
t T B1 0 0m m3 1 ,m
8m
BídÍtka
FehMTBXC" Flat-top"
700mm,3l,8mm
Sedlovka
Felr6061
alu30,9
mmx 400mm
Felt
Sedlo
Přehazova
čka
S B A MX gl o n gc a r b ocna g e
Přesmykač SRAMX7 lowclamp
0v|adač
řazení SRAMX7
Brzdy
AvidElixir3
Klikya převodníky
SramS1000
38x 24,175mm
Kazeta
šram
PG.'l030
11136
l0 speed
Kola
WTBSpeed
disc12329/ Felt/ Sram
N/TH
406
P|áště
Continental
X-King
SL29"2.2
(ve|'
Hmotnost
l2,85kgbezpedá|ů
L,váŽeno)
Cena
59990Kč
Víceinformací www.jmctrading.cz
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