
Úplně nový Felt AR představuje všechno, co se inženýři z Feltu naučili v průběhu dvou desetiletí, kdy se snažili posouvat 
hranice výkonnosti našich PRO-silničních a aerodynamických časovkářských bicyklů. Je to další generace originálu AR, 
jednoho z prvních bicyklů na světě, který spojil nekompromisní jízdní vlastnosti s aerodynamickou účinností v jeden celek.

Kolekce bicyklů AR je už více jak pět let ve výrobě. Původně byla uvedená na trh roku 2008 po dobu Tour de France , dlouho 
předtím, než většina výrobců začala vůbec přemýšlet o aero silničních bicyklech. Inženýři z Feltu už tehdy měli za sebou 
několik konceptů a testování, které jim umožnili vytvořit lepší bicykl.

Nová kolekce AR 2014 zvedla laťku ve všech očekávaných parametrech: je lehčí, pevnější a víc aerodynamická. Některé z 
těchto vlastností a technologií odhalili úplně nový způsob uvažování o aerodynamickém silničním bicyklu. Zavedením řady 
nových inovativních technologií, inženýři rozšířili schopnosti aerodynamického silničního bicyklu. Jeho univerzálnost 
umožňuje jezdci nastavení posedu a ovladatelnosti, přesně dle jeho specifických potřeb.

S jeho ve svojí třídě nejlepšími vlastnostmi jako, tuhost, hmotnost, bezkonkurenční aerodynamický výkon a inovativní 
všestrannost, bicykl AR 2014 re-definoval možnosti aero-silničních bicyklů.



SILNIČNÍ  KOLOAERO
Klíčem k sestrojení dobrého silničního aero bicyklu je najít dokonalou rovnováhu mezi několika faktory výkonu: 
aerodynamika, hmotnost rámu, tuhost a kvalita jízdy. Není to jen o dosažení co nejlepších čísel v aerodynamickém tunelu. A 
nebo nejnižší hmotnosti. A nebo tuhosti rámu. Žádná z jednotlivých vlastností to nezajistí.

Při vytváření nového Felt-u AR, inženýři vyvinuli celou řadu unikátních funkcí, které dělají z tohoto bicyklu nejen 
nejvýkonnější pro sprinty, úniky a další sólové aktivity, ale stejně dobrý i pro horské stoupání a sjezdy. Jedná se o plně 
integrovaný stroj s radikálně novými možnostmi nastavení, které posouvají schopnosti tohoto bicyklu nad rámec typických 
aero silničních bicyklů.

Zde je pohled na některé z klíčových technologií a konstrukcí, které stavějí nový AR do čela startovního pole.

1. Zadní vzpěry bez přepojovacího můstku
2. VariMount (VM) sedlovka
3. Sedlovka s integrovaným vnitřním zámkem 
4. Aero tvar všech rámových trubek
5. Patentovaný tvar zapuštění zadního kola

6. Stabilní držák přesmykače
7. Zadní brzda montovaná pod středovým složením
8. Optimální vstup pro ovládací lanka a bovdeny
9. Aero optimalizovaná hlavová trubka   
10. Korunka vidlice s dvojitou aero ploutví 



Optimalizovaná variabilní geometrie
Celá geometrie AR rámu je adaptabilní 
podle různých jezdeckých a závodních 
potřeb.  VGO (variable Geometry 
Optimized) umožňuje jezdci lehce a 
efektivně změnit a nastavit úhel sedlovky 
od tradiční jízdní polohy do polohy, která je 
vhodnější pro triatlon, anebo časovky v 
kombinaci s aero nadstavci. Úhel nastavení 
sedlové trubky se může pohybovat v 
rozsahu od 72,5° do 78,5°, s dodateční 
úpravou pohybem sedla dopředu , anebo 
dozadu. Sedlovka je v rámu fixovaná 
speciálním vnitřním zámkem vymyšleným 
inženýry z Feltu, který nepoškodí rám, ani 
s e d l o v k u ,  d í k y  i n t e l i g e n t n í m u  
kompresnímu systému.

Sedlovka VariMount
Tato sedlovka je vybavená unikátním 
patentovaným sedlovým zámkem, který 
zajišťuje bezpečné upnutí, plný rozsah 
nastavení, šetří hmotnost, díky upnutí 
pomocí jednoho šroubku.



Korunka vidlice s dvojitou aero ploutví
Speciální tvar korunky vidlice spojuje tvar 
spodní části hlavové trubky s horní částí 
vidlice, čímž snižuje turbolenci, redukuje 
brázdu vzduchu a tím redukuje odpor. Větší 
plocha oblasti korunky vidlice pomáhá tlumit 
vibrace přecházející z povrchu cesty, zlepšuje 
jízdní vlastnosti a brzdící výkon přední brzdy.

Zadní aero vzpěry bez přepojovacího můstku
Dvojité zadní vzpěry snižují hmotnost, tím že je 
z nich odstraněn brzdový můstek. Díky tomu 
umožňují také pasivní absorpci energie v 
kompozitním materiálu s cílem zmírnit vibrace 
přicházející od vozovky jejich rozptýlením v 
bočních vzpěrách. Aero provedení zadních 
vzpěr zaručuje torzní tuhost při současném 
zlepšení komfortu a aerodynamiky v oblasti 
napojení vzpěr na rám.

Štít zadního kola
Jedinečný tvar zapuštění zadního kola, 
který vytváří aero štít, využívá jedinečnou 
patentovanou konstrukci zadních vzpěr a 
sedlové trubky, které usměrňují proudění 
vzduchu, které prochází z rámu do zadního 
točícího se kola. Tvar je optimalizovaný pro 
současné rozměry aero ráfku. Tento design 
zvyšuje tuhost, komfort a aerodynamiku 
zadního trojúhelníku.



VÝVOJOVÝ PROCES 



TECHNOLOGIE

Po dobu dlouholetého vývoje bicyklu Felt AR, si vývojový tým sestavil seznam cílů pro následující generaci silničních aero 
bicyklů. Prvotřídní aerodynamika, nižší hmotnost, vyšší tuhost rámu a lepší celková kvalita jízdy, to byli čtyři hlavní cíle.
V průběhu doby, dosáhli každého z těchto cílů. Po dobu tohoto procesu, který zahrnoval množství variací konstrukcí rámu, ať 
už přes digitální simulace, nebo fyzické prototypy, vytvořili několik přelomových technologií, které otevřeli nový svět 
možností pro všestrannost a cílený výkon.

Původní AR bicykl, který byl představen v roce 2008, uvedl na trh úplně novou kategorii bicyklů. Byl to jeden z prvních 
světových aerodynamických silničních bicyklů, který přinesl nový způsob uvažování o výkonu jízdních závodních bicyklů. 
Faktem je, že bicykl AR stále nabízí významnou aerodynamickou výhodu v porovnání s tradičními jízdními bicykly.

Tak proč to měnit? Protože v průběhu pěti let od jeho uvedení, se inženýři z Feltu naučili víc o reálném světě aerodynamiky. 
Byly vyvinuty nové materiály a výrobní technologie, které poskytují obrovský potenciál vyrobit ještě rychlejší Felt AR.

Zlepšila se aerodynamická výhoda rámu, je lehčí, tužší a účelově vytvořen adaptovat se na specifické požadavky jezdců.

Ušetřené minuty:
Při porovnání bicyklu existuje mnoho 
proměnných, které je třeba zvážit. 
Výsledky může být těžké pochopit. 
Inženýři z Feltu nabízejí tento scénář:

Vezměte Felt F1 závodní silniční bicykl a 
změřte čas, za který jezdec projede 40km 
při konstantním výkonu 300W za 
typických povětrnostních podmínek, po 
dobu simulované časovky.
Opakujte tento proces na bicyklu AR. 
Porovnání výsledku je úspora času 
zobrazená na grafu vlevo, kde můžete vidět 
výraznou aero výhodu bicyklu Felt AR.

Ušetřené minuty 
v porovnání s Felt F1:

Felt AR 2014 Felt AR 2014
s aero brzdou

Felt F1

Felt má za sebou dlouhou historii úzké spolupráce s 
profesionálními sportovci. V případě nového AR bicyklu, zpětná 
vazba pochází z obou táborů - silničářů i triatlonistů a hrála 
významnou úlohu ve vývoji. Stručně řečeno, mnozí jezdci měli 
pocit, že dnešní silniční aero bicykly jsou někde mezi tradičními 
cestovními bicykly (které jsou lehké, tuhé, s ostrým ovládáním) a 
TT/triatlonovými bicykly (které jsou aerodynamické, efektivní). 
Ale být v této skupině vytváří určité kompromisy.

Má to mnoho dočinění s polohováním. Jednoduchou montáží 
aero řídítek na silniční kolo, ho neproměníte na vysoko výkonný 
TT/triatlonový speciál. Samozřejmě, také bicykl s TT geometrií 
není ideální pro sprint, horské stoupání a neovládá se dobře. 
Takže před tím než inženýři začali snižovat hmotnost a zvyšovat 
tuhost rámů AR, rozhodli se, že nový bicykl bude řešit problém 
různých pozic jezdce na bicyklu.



Od sprintu k časovce

Řešení, které jsme vyvinuli se nazýva variabilní optimalizovanou geometrií VGO (Variable Geometry Optimized). Vytvořením 
sedlovky s integrovaným systémem, která umožňuje lehce a efektivně měnit úhel sedlové trubky v rozsahu 72,5 – 78,5 stupňů, 
může být bicykl Felt AR optimalizován buď pro silniční závod, anebo jízdu na čas. Jeho aerodynamické vlastnosti hrají významnou 
úlohu v obou disciplínách. Univerzálnost bicyklu AR umožňuje jezdci nastavit požadovanou pozici bez kompromisů.

Se sedlovkou orientovanou směrem 
dozadu a úhlem sedlové trubky 72,5 
stupnů + / -, nabízí tradiční posed a 
ovladatelnost typickou pro silniční kolo a 
závodní použití.

Se sedlovkou orientovanou směrem 
dopředu a efektivním úhlem sedlové 
trubky 78,5° + / - , jezdec  vytváří ideální 
úhel mezi trupem a stehnem pro ideální 
pozici pro jízdu s aero nástavci.



Jakmile byla geometrie daná, technický tým začal zkoumat 
materiály a tvar trubek s cílem maximalizovat jejich tuhost a 
aerodynamiku, zatím co současně redukoval jejich hmotnost.

Felt AR 2014 je k dispozici v několika alternativách Felt 
karbonových materiálů a směsí uhlíkových vláken, včetně 
TeXtreme speciálního kompozitního materiálu, který byl 
poprvé použit při výrobě rámu Nine z XC kolekce a také 
nedávno na rámu F-Series FRD, který tvoří základ jízdních 
bicyklů, na kterých jezdí tým Argos Shimano. TeXtreme se liší 
od tradičních uhlíkových vláken, jednak jeho jednotlivými 
vlákny a tím jak jsou nakonfigurované. Pokud si chcete 
představit, jak to funguje, představte si extrémně tenké 
pásky uložené těsně vedle sebe. Tato konfigurace vytváří 
hustější a na poměr ryskyřice a uhlíkových vláken ideálnější 
celek. S TeXtreme je potřeba menší množství materiálu k 
výrobě ještě pevnějšího rámu.

TeXtreme – uhlíková pletenina v jejím před-impregnovaném stavu 
před aplikací do formy.

Ne jen TeXtreme verze nového AR rámu, je lehčí jako její 
předchůdci. Také konstrukce rámu a použité stavební 
techniky, sehrávají úlohu při dosahování celkově nižší 
hmotnosti. Nově navržené tvary rámových trubek a 
struktury, rozptylují energii po povrch rámu optimálnějším 
způsobem. Analýza metodou (FEA) pomohla vývojovému 
týmu určit nejlepší způsoby, jak umístit jednotlivé sekce 
karbonových vláken pro zvýšení pevnosti a tuhosti. 

Dosáhnout vyšší tuhost a nižší hmotnost, je jen jedna věc. 
Úlohou je dosáhnout rovnováhu mezi účinností šlapání a 
ostrou odezvou na ovládání s tou správnou dávkou jízdního 
komfortu, kde je potřeba. Kombinace všech těchto faktorů 
je to, co lidé často označují jako „kvalitu jízdy.“

Kvalitu jízdy, může být těžké kvantifikovat. Felt přidal několik 
nových technologií při výrobě rámu AR, které zlepšují jeho 
výkon ne cestě a také způsob propojení s jezdcem. Strukturální 
změny oproti předcházejícímu AR zahrnují nový tvar 
podsedlových vzpěr, které snižují vibrace přicházející od 
vozovky. Sedlová trubka byla prodloužená a zadní brzdný 
můstek byl odstraněn, tato kombinace vede k lepšímu tlumení.

Felt AR TeXtreme se může pochlubit nejvyšším poměrem 
mezi tuhostí a hmotností, než jakýkoliv jiný rám, to je 
monumentální úspěch. 



Jedním z nejinovativnějších prvků u rámu AR je jeho 
VariMount (VM) sedlovka. Tato sedlovka je kompatibilní s 
velkým rozsahem průměrů karbonových lyžin sedel, ale i s 
menšími průměry hliníkových, anebo CrMo lyžin. To umožňuje 
jednoduchá a plynulá regulace jedním šroubem. Je lehká, 
umožňuje nastavení geometrie VGO a je plně nastavitelná. 
Variabilní geometrie (VGO) umožňuje přizpůsobit se pro různé 
druhy výkonu. Našli jsme optimální aerodynamický tvar pro 
sedlovku, která je symetrická a  zároveň rychlá a umožňuje 
použití pro silniční závod i triatlon/časovku. Uživatel 
jednoduše otočí sedlovku o 180 stupňů a přemontuje sedlo a 
to vše za moment v rozsahu od 72,5 do 78,5 °. 

Proces vývoje vnitřního systému upnutí byl náročný. Inženýři 
věděli, že použití aerodynamické sedlovky je výzvou, hlavně 
při použití tradičních podsedlových objímek. Vzhledem k 
tomu, že aero profily jsou obvykle dlouhé a tenké, je těžké 
upevnit sedlovku do rámu dostatečnou silou, která zabrání 
jejímu sklouznutí. Proto je většina podsedlových objímek 
pro aero sedlovky často rozměrná a špatně funguje.

Po zvážení dlouhého seznamu všech možných designů 
sedlovky, se inženýři rozhodli vytvořit úplně nový systém, 
který by byl lehce použitelný, nabídl dostatek upínací síly , 
zlepšil aerodynamiku a poskytl rozsah nastavení, které 
požadovali.

Stejným příkladem netradičního myšlení v kombinaci s 
interními znalostmi aerodynamiky, kde mnoho z nich 
pochází z vývoje DA TT/triatlonových bicyklů, vedlo k 
několika dalším aero prvkům konstrukce našeho nového AR. 
Jedním z nich, který má velký vliv na celkový aerodynamický 
výkon, je korunka přední vidlice s dvojicí aero ploutví.

Vyčerpávající CFD analýzy a testování v aerodynamickém 
tunelu ukázali, že oblast v přední části bicyklu  -hlavová 
trubka, spodní rámová trubka a korunka vidlice, spolu s 
předním kolem, které se otáčí v opačném směru proudění 
vzduchu se nejvíc projevil potenciál pro zisk aero výhody. Po 
mnoha designových variacích této části bicyklu, jsme 
dospěli ke tvaru, který výrazně zlepšuje proudění vzduchu a 
minimalizuje aerodynamický odpor.

Výsledky všech těchto designových změn a konstrukčních 
procesů, je měřitelné zlepšení hmotnosti, tuhosti a 
aerodynamiky. Jeden pohled na porovnání a výsledek je 
jasný. Ještě důležitější je, že nové AR bicykly představují 
velký krok vpřed pro kategorii silničních aero bicyklů. Už 
nebudou muset jezdci dělat kompromisy. Zda už budete 
stoupat do dlouhých kopců, kličkovat úzkými uličkami, 
sprintovat k cílové čáře, nebo bušit v závodě s časem, AR je 
ten správný stroj pro tuto práci.



Výhody AR
Aspekt konstantního tvaru rámových trubek:
Základní aerodynamické tvary jsou optimalizované pro určité rozmezí rychlosti a úhlu pod kterým proudí vzduch ke směru 
jízdy, čím se redukuje odpor vzduchu navzdory daným spektrem.

Montáž zadní brzdy:
Snižuje vliv brzdy na odpor vzduchu pro zvýšení celkových aerodynamických vlastností. Brzdný účinek je umocněn tím, že 
brzda je uchycená v tužší oblasti rámu.

Patentovaný tvar zapuštění zadního kola:
Aero integrace rotujícího kola od konstrukce řetězových vzpěr a sedlové trubky, snižuje odpor vzduchu v zadním trojúhelníku.

Optimální vstup pro ovládací prvky (kabeláže):
AR je navržen i pro řídící systém Shimano Di2 a Campagnolo EPS, žádné dodatečné úpravy.

Sedlovka s integrovaným vnitřním zámkem:
Zámek sedla, který nepoškodí rám, nebo sedlovku. Bezpečné upnutí bez tlaku působícího na sedlovku a rám.

Stabilní držák přesmykače:
Poskytuje stabilnější montážní bod pro přesmykač ve snaze optimalizovat řazení, zejména z malého převodu na velký.

Korunka vidlice s dvojitou aero ploutví:
Konstrukce korunky vidlice zlepšuje aerodynamické proudění vzduchu z vidlice na spodní rámovou  trubku a zlepšuje 
jízdní komfort tím, že nerozptyluje otřesy na větší ploše.

Zadní aero vzpěry:
Sedlové vzpěry bez konvenčního brzdového můstku, zlepšuje aerodynamiku, snižuje hmotnost, přispívají ke zlepšení 
proudění vzduchu zadním trojúhelníkem a zlepšují kvalitu jízdy.

Variabilní optimalizovaná geometrie (VGO):
AR geometrie byla navržena tak, aby se sedlovka dala namontovat ve dvou pozicích, čímž by změnila geometrii silničního 
bicyklu na bicykl vhodný pro TT/triatlon bez ztráty aerodynamiky.

Sedlovka VariMount (VM):
Upínací zámek VM sedlovky poskytuje bezpečné a univerzální nastavení polohy sedla. Flexibilní systém je kompatibilní s 
většinou lyžin, ať už z uhlíkových vláken, nebo ze slitiny. Nastavení je ovládané jen jedním šroubkem.

Sedlovka snižující vibrace (VR)*
VR sedlovka poskytuje bezpečné a univerzální nastavení polohy sedla. Využívá 3T DiffLock vložku
z polymerového materiálu, který působí jako spojovací článek mezi tuhým upínacím mechanismem sedlovky a tuhým 
sedlem, jako tlumič vibrací od vozovky.

GEOMETRIE KOLA 

*VR sedlovka snižující vibrace je nabízena jako 
alternativa k sedlovce VM na některý AR modelech.


